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Na brehu rieky Dunajec sa nachádza obec
Červený Kláštor, ktorej história sa spája najmä
s národnou kultúrnou pamiatkou – kláštorom mní-
chov zo 14. storočia, zasadeným do nádhernej
pieninskej scenérie pod vrchom Tri Koruny. V 14.
- 16. storočí to bol kartuziánsky a v 18. storočí
kamaldulský kláštor. Muzeálna expozícia tu bola
sprístupnená v roku 1993 po celkovej
rekonštrukcii objektu. Približuje tajomné povesti,

históriu a kláštorný život spomínaných rádov a
vzácne umelecko - historické pamiatky z Čer-
veného Kláštora a z celej oblasti severného Spiša.
V časti obce Červený Kláštor - kúpele sa nachádza
liečivý minerálny prameň. V obci bol nedávno vy-
budovaný peší a cyklistický prechod cez rieku
Dunajec, ktorý spája Slovenskú a Poľskú repu-
bliku. Zamagurské folklórne slávnosti a  iné tra-
dičné podujatia prilákajú mnohých návštevníkov.

Tipy 

na 

Výlety

Červený Kláštor - Tipy na Výlety

1.  Červený Kláštor – splav na tradičných drevených pltiach 

kaňonom rieky Dunajec, návšteva múzea kartuziánskych 

mníchov, prechádzka krásami Pienin

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:45 
Červený Kláštor - splav na tradičných drevených pltiach 
Pltnice po ľavej strane cesty pred vjazdom do Červeného Kláštora.  Denne (08:00-16:00)
10:00–11:45 Splav kaňonom rieky Dunajec s pútavým výkladom. Plavba z Červeného Kláš-

tora po ústie Lesnického potoka na dĺžke 9 km prekonáva výškový rozdiel 40
metrov.

11:45–13:00 návrat zo splavu
alt. č. 1: náučným turistickým chodníkom na peši ( 9 km cca 2 hod.)
alt. č. 2: náučným turistickým chodníkom na bicykli ( 9 km cca 45 min.)
alt. č. 3: autobusom resp. mikrobusom

13:00–14:00 OBED: 
Penzión Pltník - Reštaurácia u Pltníka Jaška, koliba na brehu rieky Dunajec, rýchle
občerstvenie

14:30–15:30 Červený kláštor - múzeum kartuziánskych mníchov
História obce Červený Kláštor je spojená s národnou kultúrnou pamiatkou –
kartuziánsko – kamaldulskym kláštorom. Magister Kokoš Berzeviczy daroval
obec Lechnicu spišským kartuziánom zo Skaly útočišťa v roku 1319, aby v sútoku
Dunajca a Lipníckeho potoka postavili filiálny kláštor, v ktorom pôsobili do roku
1563. www.muzeumcervenyklastor.sk

Peší prechod cez lávku rieky Dunajec na poľskú stranu Pienin (Šromovce)

2.  Prehliadka obce Majere spojená s cyklovýletom

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod 09:05 
- zapožičanie bicykla – Penzión Pltník Červený Kláštor
9:30–10:30 Majere   

V obci sídli pltnícka spoločnosť (Združenia pltníkov Dunajec Majere), ktorá
zabezpečuje splav turistov po rieke Dunajec s možnosťou piknikového pohoste-
nia, pri "Goralskej muzike" alebo pasovačkou za "Gorala" na konci splavu na
Chate Pieniny v Lesnici. Prístav sa nachádza za dedinkou Majere po ľavej
strane v smere na Červený Kláštor. Cesta naspäť je možná na požičaných
horských bicykloch, v letnej sezóne kyvadlovou dopravou - autobusom, mikrobu-
som, alebo peši po vyznačených turistických chodníkoch. Pltnícka sezóna je od
15. apríla do 31. októbra.

10:30– Pokračovanie ďalej smer Spišská Stará Ves - cyklotrasa 4 km
Magurské sedlo 16 km

Cestou späť možnosť stravovania Kaštieľ Hanus - Spišské Hanušovce

3.  Relax & Wellness – Kúpele  Červený Kláštor, prameň: 

Smerdžonka

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod Kúpele 2,4 km - 30 min pešo / 3 min. autom
Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, sú prvé, po vojne obnovené kúpele na Slovensku.

Najväčším bohatstvom a základným kameňom ozdravnej starostlivosti, je
jedinečná prírodná liečivá minerálna voda Smerdžonka, ktorá je vďaka svojmu
zloženiu, bohatému na minerálne látky a sírovodík, predurčená hlavne na
ozdravovanie kožných chorôb, ale aj chorôb pohybového aparátu, neurolo-
gických chorôb, či ako pitný režim pri poruchách tráviaceho ústrojenstva.

Stravovanie: štýlová budova reštaurácie Dunajec village, ktorá je súčasťou kúpeľného areálu
- 2 jedálne s kapacitou 120 miest, menšie salóniky, presklená zimná záhrada,
rozptylová hala s krbom, sedliacka izba s gazdovským ohniskom, vonkajšia
terasa, koliba.

Celoročná prevádzka s možnosťou parkovania.

4.  Deň plný zábavy v SKI Bachledova - celodenný program

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod do parku 09:45
SKI Bachledova ponúka viaceré možnosti adrenalinových zážitkov. 
Bobová dráha
Dĺžka bobovej dráhy je 1200m a jej zaujímavé umiestnenie s 15-imi zákrutami je zárukou
vynikajúcich zážitkov. Prevýšenie dráhy je 111m, maximálna rýchlosť 40km/hod, prepravná
kapacita 200 osôb za hodinu. Bobová dráha je celoročná.
Tubingová dráha
Tubingová dráha má využitie v zimnej sezóne. Je veľkou zábavou pre detských návštevníkov
a adrenalínom pre dospelých. Dĺžka dráhy je 150m so 4 zákrutami, prevýšenie 15m, maxi-
málna rýchlosť 20km/hod.
Snowrafting
Poskytne návštevníkom skutočný adrenalínový zážitok. Je prevádzkovaný na zjazdovke
Hrebeň, s dĺžkou 800m. Raftové člny sú maximálne pre 4 osoby
Zimné aktivity:
- lyžovanie, bobová dráha, tubingová dráha, sánkarská dráha, snowrafting, vyhliadková veža
Letné aktivity:
- bike park s traťami downhill, freeride, family, bobová dráha, vyhliadková veža
Obed a občerstvenie:
V stredisku Ski Bachledova sa nachádza samoobslužná reštaurácia a niekoľko bufetov, ktoré
zabezpečujú stravovanie návštevníkov.

5.  Návšteva Zamagurských dediniek a miestnych pamiatok

Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:00 - príchod 8:15 - Spišské Hanušovce
8:20–10.00 Spišské Hanušovce

Rímskokatolícky kostol sv. Andreja apoštola z roku 1234 a kaplnka sv. Barbory
z roku 1803 a Panny Márie Nanebovzatej z roku 1815. V obci sa nachádza
aj čiastočná ľudová architektúra. 

10:00–11:30 Malá Franková 
kostolík sv. Jozefa s neskorobarokovým oltárom z druhej polovice 18. storočia.
Kostolík bol postavený v roku 1895. Vedľa neho sa nachádza obnovená zvoni-
ca (1999) so starým zvonom. Návrat cca 2,7 km do Veľkej Frankovej
Veľká Franková
Zamagurská obec v doline Frankovského potoka. Založili ju na zákupnom
práve v prvej etape osídľovania Zamaguria. 

11:30–12:30 Osturňa
Obec Osturňa patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku.
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry - prehliadka pôvodných drevených
domčekov a obce. 

13:00–14:00 OBED: Kaštieľ Hanus - Spišské Hanušovce
Možnosť oddychu a chutného obeda s miestnými špecialitami. 

14:00–14:45 Matiašovce 
Návšteva gotického rímsko-katolického kostola sv. Petra a Pavla. 

14:45–16:30 Jezersko 
Oddych a prechádzka pri Jezerskom jazere. Jezerské jazero je prírodná
rezervácia s rozlohou 2,18 ha., vyhliadková veža. Zimná sezóna - nová
bežecká stopa z Jezerska k Jezerskému jazeru 

Odchod do ubytovacieho zariadenia 16:30

6.  Prehliadka historického  Kežmarku

Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:15 - príchod Kežmarok 8:45
9:00–9:45 Drevený artikulárny evanjelický kostol

Pamiatka, zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Kostol
pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať
kostoly na základe 26. artikulu (článku) Šopronského snemu z roku 1681 mimo
mestských hradieb na presne určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi. 

9:45–10:00 Nový evanjelický kostol
Postavený v roku 1894, v netradičnom, tzv eklektickom štýle s orientálnymi
prvkami. Autor projektu: Teofil Hansen.

10:00–10:45 Knižnica ev. lýcea
Prehliadka najväčšej stredovekej školskej knižnice v strednej Európe umiestnenej
v lýceu v blízkosti evanjelických kostolov. Knižnica má 150 000 zväzkov
všetkých možných odborov i svetových jazykov. 

11:00–11:45 Bazilika sv. Kríža, gotický kostol
Katolícky kostol s výnimočnou renesančnou zvonicou. 

12:00–13:00 OBED: Hotel Hviezdoslav***+ , reštaurácia Poézia
Doprajte si pôžitok v štýlovej reštaurácii pri degustácii regionálnych špecialít
pripravených z čerstvých a sezónnych surovín.

13:30–14:40 Múzeum HRAD
Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Atypický mest-
ský hrad s bohatými stálymi expozíciami.

15:00–15:45 Expozícia meštianskej bytovej kultúry
Táto ojedinelá expozícia na území Slovenska predstavuje umelecko – reme-
selné exponáty od 17. storočia

Príchod do ubytovacieho zariadenia 15:55

7.  Thermal Park Vrbov - celodenný výlet

Odchod z ubytovacieho zariadenia 08:00  - príchod do Vrbova  09:50
09:50– V areáli sa nachádza desať bazénov, z toho sú štyri detské. Teplota vody

v bazénoch je od 26°C do 38°C. Kúpalisko je otvorené celoročne. Termálna
minerálna voda má blahodarné účinky na pohybové a nervové ústrojenstvo,
dýchací a srdcovocievny systém. Bazény, vodné atrakcie, wellness, možnosť
stravovania v reštaurácií Koliba, v stánkoch rýchleho občerstvenia.

8.  Výlet kaštieľ Strážky a múzeá

Odchod z ubytovacieho zariadenia 9:30 - príchod Kaštiel Strážky 10:00 / Dĺžka prehliadky 2 hod
10:00–12:00 Kaštiel Strážky

Expozícia maliarstva, historického nábytku, interiérových predmetov a umelec-
kého remesla, Expozícia Portrét 17. - 19. storočia na Spiši. V parku kaštieľa je
nainštalovaná stála expozícia sochárstva 20. storočia. 

12:00–13:00 Možnosť obeda v reštaurácii priamo v kaštieli 
13:30–15:30 Spišská Belá

Rímskokatolícky kostol sv. Antona opáta z roku 1260 a kaplnka Najsvätejšieho
Spasiteľa z roku 1720 a sv. Kríža z roku 1760. V Spišskej Belej odporúčame
návštiviť aj známe múzea: Múzeum Dr. Greissigera, Múzeum fotografie a optiky
Prof. Dr. Ing. Jozef Maximiliána Petzvala - vysunutá expozícia Slovenského tech-
nického múzea v Košiciach


