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Zamagurie 1. Návšteva Zamagurských dediniek a miestnych pamiatok Unikátna architektúra

Zamagurie

Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:30
8:32–10.00 Spišské Hanušovce

10:00–11:30

11:30–12:30

13:00–14:00
14:00–14:45
14:45–16:30

Obec Malá Franková spolu so susediacimi
obcami Veľká Franková a Osturňa patria k turisticky vyhľadávaným miestam pre tých, ktorí hľadajú
únik pred civilizáciou. Romantiku prírodnej
scenérie Zamaguria v letných mesiacoch nahrádza
v zime drsná krása zasnežených údolí s lákavou
lyžovačkou v neďalekom Jezersku a v Ždiari. Okolie
obce Veľká Franková má vhodné podmienky pre
bežecké lyžovanie a upravené trate sú najmä na

hrebeni Spišskej Magury pri hornej stanici vlekov
z Jezerska a Bachledovej doliny. Pri návšteve obce
môžete ochutnať tradičné produkty z ovčieho
mlieka. Vyhlásenie obce Osturňa za Pamiatkovú
rezerváciu ľudovej architektúry v roku 1979
zachováva dedičstvo našich predkov ďalším generáciám. Osturňa ponúka chvíle oddychu s
možnosťou ubytovania v penziónoch a na súkromí.

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.
Malá Franková
kostolík sv. Jozefa s neskorobarokovým oltárom z druhej polovice 18. storočia.
Kostolík bol postavený v roku 1895. Vedľa neho sa nachádza obnovená zvonica (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.
Osturňa
Obec Osturňa patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku.
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry - prehliadka pôvodných drevených
domčekov a obce.
OBED: Kaštieľ Hanus - Spišské Hanušovce
Možnosť oddychu a chutného obeda s miestnými špecialitami.
Matiašovce
Návšteva gotického rímsko-katolického kostola sv. Petra a Pavla.
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 z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod do Červeného Kláštora 09:20

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

3. Thermal Park Vrbov - celodenný výlet
2 7

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:15 - príchod do Vrbova 09:30
09:30
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.
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Tipy
na
Výlety
2
www.obec.jezersko.sk
www.matiasovce.sk
www.spisskehanusovce.ocu.sk
www.obec-osturna.sk
www.velkafrankova.ocu.sk • www.tatryspispieniny.sk

9:45–10:00

10:00–10:45

11:00–11:45
12:00–13:00

13:30–14:40

15:00–15:45

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.
Nový evanjelický kostol
Postavený v roku 1894, v netradičnom, tzv eklektickom štýle s orientálnymi
prvkami. Autor projektu: Teofil Hansen.
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.
Bazilika sv. Kríža, gotický kostol
Katolícky kostol s výnimočnou renesančnou zvonicou.
OBED: Hotel Hviezdoslav***+ , reštaurácia Poézia
Doprajte si pôžitok v štýlovej reštaurácii pri degustácii regionálnych špecialít
pripravených z čerstvých a sezónnych surovín.
Múzeum HRAD
Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Atypický mestský hrad s bohatými stálymi expozíciami.
Expozícia meštianskej bytovej kultúry
Táto ojedinelá expozícia na území Slovenska predstavuje umelecko – remeselné exponáty od 17. storočia

Príchod do ubytovacieho zariadenia 15:55

6. Deň plný zábavy v SKI Bachledova - celodenný program
2. Červený Kláštor - splav Dunajca, prehliadka kláštora,
prechádzky krásami Pienin

11:45–13:00 návrat zo splavu
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5. Prehliadka historického Kemžarku
Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:15 - príchod Kežmarok 08:45
9:00–9:45 Drevený artikulárny evanjelický kostol

Odchod do ubytovacieho zariadenia 16:30
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4. Aktívny relaxačný cyklo pobyt Štart Spišská Belá,
prehliadka Belianskej jaskyne
Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod Spišská Belá 09:25

Zapožičanie bicykla: Mountainbiking - Zimná 15, Spišská Belá: + 421903775989,
info@mountainbiking.sk
9:30 - 10:30 Cyklotrasa: Spišská Belá - Tatranská Kotlina
Obtiažnosť: Ľahká. Cyklochodník má celoasfaltový povrch a v dĺžke deväť kilometrov spája obce Spišská Belá a Tatranská kotlina. Súčasťou chodníka sú aj
štyri väčšie odpočívadlá s prístreškom, pri ktorých sa nachádza aj mapa regiónu
spolu s cyklotrasami.
Parkovisko: pri Belianskych rybníkoch, kde je možné aj občerstvenie v lokálnom
bufete.
11:00 - 12:30 Belianska jaskyňa
V Tatranskej Kotline možnosť navštíviť unikátnu Beliansku jaskyňu - najväčšiu a
jedinú sprístupnenú vysokohorskú kvapľovú jaskyňu v Tatranskom národnom
parku.
12:40
OBED: Možnosť obeda v Tatranskej Kotline
Voľnočasové aktivity: prechádzka, bicyklovanie, oddych, lanový park
Návrat do Spišskej Belej 15:00 - návrat do ubytovacieho zariadenia 15:30

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod do parku 09:10

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, maximálna 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.

7. Relax & Wellness - Kúpele Smerdžonka
Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - Kúpele 2,4 km (30 min pešo / 3 min. autom)
09:30
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, neurologických 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.

8. Cyklovýlet krásami Zamaguria s výhľadmi na panorámy Tatier …
Cyklotrasa Ždiar - Spišské Hanušovce
Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 / Dĺžka: 27,5 km

Pre návštevníkov Vysokých Tatier a Spišskej Magury odporúčame cyklotrasu v
krásnom horskom prostredí s nízkou alebo žiadnou premávkou.
Cyklotrasa začína v Ždiari a vedie do rázovitej obce Osturňa. Cesta je po
rekonštrukcii úplne obnovená, vďaka novému asfaltu zjazdná aj na cestnom
bicykli. Príjemný relaxačný cyklo-zážitok umocňuje množstvo prírodných krás a
scenérií. Ďalej trasa pokračuje po mierne klesajúcom teréne až do obce Veľká
Franková, odkiaľ začína pomerne prudké stúpanie do Hanušovského sedla. Po
jeho dosiahnutí nasleduje zjazd do obce Hanušovce.
Relax & večera: Penzión Kaštieľ Hanus priamo v Spišských Hanušovciach - ponuka domácich
aj medzinárodných jedál, sauna

