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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „ Zbójnicki Spisz –
wokół Słowackiego Raju”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Dobszyńska Jaskinia Lodowa, Spiska Nowa Wieś, Lewocza.

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Zbójnicki Spisz – wokół Słowackiego Raju”
Zapraszamy na wycieczkę objazdową po urokliwym regionie Spiszu, jakim jest Słowacki Raj. Punktem początkowym jest
Dobszyńska Jaskinia Lodowa (słow. Dobšinská ľadová jaskyňa), która swoją nazwę zawdzięcza wyjątkowym zlodowaceniom oraz
stałej ujemnej temperaturze utrzymującej się na poziomie od ok. -1 do ok. -4 °C. Dobszyńska Jaskinia Lodowa należy do
najcenniejszych jaskiń lodowych na świecie, od 2000 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po mroźnych
wnętrzach jaskini, ogrzejemy się na płycie rynku w Nowej Wsi Spiskiej, gdzie zwiedzimy urokliwą starówkę. Miasto Nowa Wieś
Spiska (słow. Spišská Nová Ves) rozpościera się w kotlinie Hornádskej, przy czym od północy otacza je cypel Gór Lewczskich (słow.
Levočské vrchy) a od południa Rudawy Spišsko-gemerské rudohorie, co daje miastu bardzo malownicze położenie. Najbardziej charakterystyczną cechą
Nowej Wsi Spiskiej jest jej staromiejski rynek w kształcie soczewki, który należy do najpiękniejszych na Słowacji i do najdłuższych tego typu
w Europie. Na koniec zwiedzimy wartościową starówkę w Lewoczy wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lewocza (słow. Levoča) obfituje
w zabytki, w całości jest zachowane jej stare miasto na planie nieregularnego owalu, otoczone murami obronnymi.

Zobacz film promocyjny Słowacji TAM SIĘ ZNAJDZIESZ DZIĘKI NAM I PRZEŻYJESZ NIEZAPOMNIANE CHWILE!
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„Słowacja – Spisz, wokół Słowackiego Raju” – wycieczka jednodniowa
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odjazd z Żywca
Dobszyńska Jaskinia Lodowa
Nowa Wieś Spiska, spacer po starówce, obiad w
restauracji
Lewocza, spacer po zabytkowej starówce
przyjazd do Żywca
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W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
bilety do zwiedzanych obiektów (jaskinia, zamki, muzea, kościoły), obiad w restauracji w
centrum miasta Spiska Nowa Wieś: Spiska kapuśnica + Karkówka + ziemniaki opiekane +
warzywa, całodniowa opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego lub przewodnika
UIMLA i pilota wycieczek, wynajęcie lokalnego przewodnika w Lewoczy, ubezpieczenie w Axa
(NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci proszeni są o zabranie polskich legitymacji.
Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup). Podczas zwiedzania jaskini obowiązuje odpowiedni strój (kurtka
/ polar / softshell / wygodne obuwie sportowe).
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Szczegóły wycieczki:
Dobszyńska Jaskinia Lodowa (Dobšinská ľadová jaskyňa), leżąca w Słowackim Raju, należy pod względem długości i głębokości do największych jaskiń lodowyc h w Europie.
Nigdzie w Europie, poza obszarem alpejskim, nie znajdziemy tyle lodu, którego warstwa przekracza miejscami 25 m. Znaczenie jaskini oraz jej unikalny wygląd spowodowały, że
została ona wpisana na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Jej otwór wejściowy, zwany "Lodową dziurą", znajduje się pod górą Duča (1 141 m) na północnej stronie płaskowyżu
Hanesová, na wysokości 971 m n.p.m. Aby do niego dotrzeć trzeba pokonać serpentynową ścieżkę o przewyższeniu 130 m z osady Dobšinská ľadová jaskyňa. Długość trasy
zwiedzania o przewyższeniu 43 m wynosi 515 m, a jej przejście trwa około 30 minut.
Jaskinię 1870 roku odkrył inżynier górniczy E. Ruffini a już po roku miejscowi zapaleńcy udostępnili ją zwiedzającym. W roku 1882 stała się ona pierwszą jaskinią z oświetleniem
elektrycznym na Węgrzech (Słowacja była wówczas częścią Węgier). Zwiedziło ją wiele znanych osobistości, wśród nich bułgarski car, król serbski. W roku 1890 w Wielkiej Komnacie
odbył się koncert na cześć Karola Ludwika Habsburskiego. W przeszłości w jaskini organizowano letnią jazdę na łyżwach. Pierwo tnie była ona połączona z Jaskinią Strateńską, jednak
po zawaleniu się jej części naturalne połączenie zostało przerwane. W tym czasie rozpoczęło się jej lodowacenie.
Ze względu na swoją długość (1 232 m) i głębokość (112 m) należy ona do największych jaskiń lodowych w Europie. Nigdzie poza obszarem alpejskim nie znajdziemy ponad 110tysięcy m3 lodu, którego grubość miejscami przekracza 25 m. Największa warstwa lodu utrzymuje się w Wielkiej Komnacie, gdzie osiąga ona grubość 26,5 m.
Spośród znanych w świecie jaskiń lodowych Dobszyńska Jaskinia Lodowa jest najniżej położona, co podkreśla jej wyjątkowość. Lód utrzymuje się tutaj dzięki szczególnemu kształtowi
jaskini, której poziom opada od strony wejścia w głąb. W jej dolnej części utrzymuje się zimne powietrze, które nawet w lecie nie przekracza temperatury zerowej. Średnia
temperatura w zlodowaciałych częściach jaskini waha się od - 4 do - 0,5°C, a w częściach bez lodu: od 0,8 - 3,5°C.

Foto. Jaskinia lodowa.

Park Narodowy Słowacki Raj (Národný park Slovenský raj) znajdujący się we wschodniej części Słowacji chroni jedną z największych jaskiń lodowych na świecie i atrakcyjną krainę krasowych płaskowyżów,
wąwozów, wodospadów i jaskiń. Nie brakuje tu również wartych obejrzenia zabytków dokumentujących najstarszą historię zasiedlania Spiszu (Spiš) i całej Słowacji.
Park Narodowy Słowacki Raj z kierownictwem w Spiskiej Nowej Wsi (Spišská Nová Ves) należy do najmłodszych parków narodowych na Słowacji. Pod względem krain, niezwykle cenne tereny na pograniczu Spiszu
i Gemeru były od 1964 roku pod ochroną jako chronione krainy. W roku 1988 podniesiono go do rangi parku narodowego o powierzchni 328 km2, ponieważ ta kategoria zabezpiecza wyższy stopień ochrony. Około
jednej piątej Parku Narodowego jest pod szczególną ochroną jako 11 narodowych rezerwatów przyrody i 8 rezerwatów przyrody.
Większość narodowych rezerwatów przyrody powstało w 1964 roku ze względu na ochronę najcenniejszych wąwozów i dolin. Powierzchnią odznacza się narodowy rezerwat przyrody Kyseľ, który chroni wąwóz o tej
samej nazwie na obszarze 10 km2. Pod ochroną jest również jedna z największych jaskiń lodowych w Europie - Dobšinská ľadová jaskyňa. Na terenie Słowackiego Raju znajdujemy mnóstwo wąskich kanionów i
głębokich przepaści z wodospadami, przy pokonywaniu których trzeba sobie pomóc licznymi drabinkami i kładkami. Najczęściej odwiedzanymi przez turystów przepaściami są Suchá Belá, Veľký Sokol, końcowe
zwężenia tego wąwozu - Róthova roklina (Wąwóz Rotha), który nosi imię Prof. Martina Rótha, pioniera turystyki na terenie Słowackiego Raju mającego wielkie zasługi w udostępnianiu poszczególnych wąwozów na
tym obszarze, a także Prielom Hornádu (Przełom Hornadu) i Kyseľ. Innymi ulubionymi miejscami są skalny występ Tomášovský výhľad albo Kláštorisko z ruinami kartuzjańskiego klasztoru.
Wielkim bogactwem przyrodniczym parku narodowego jest świerkowy las pokrywający 90 % jego powierzchni. Dzięki bogatemu mineralnie wapiennemu podłożu, lokalna flora charakteryzuje się wysoką
różnorodnością. Kręgowce są reprezentowane przez 200 gatunków, m.in. przez niedźwiedźia, rysia, wilka i jelenia, sarnę i dziką zwierzynę. W skałach, gniazda ma wiele gatunków drapieżnych i śpiewających
ptaków.
Punktem wyjściowym do zwiedzania Słowackiego Raju jest Spišská Nová Ves, ośrodki Czingow (Čingov) i Podlesok od strony północnej oraz Dedinky od południowej strony.

Miasto SPISKA NOWA WIEŚ (SPIŠSKÁ NOVÁ VES) rozpościera się w kotlinie Hornádskej, przy czym od północy otacza je cypel gór Levočské vrchy a od południa Rudawy Spišskogemerské rudohorie. Wielką czerwcową atrakcją turystyczną w Spiskiej Nowej Wsi są Targi Spiskie, nawiązujące do prawie sześćsetletniej tradycji słynnych nowowiejsko-spiskich
targów rocznicowych. Przez gości licznie i chętnie odwiedzane są również Dni miasta Spiska Nowa Wieś połączone z Warsztatami rzemiosła ludowego, które odbywają się
corocznie w sierpniu. W grudniu miasto organizuje tradycyjny Jarmark Wigilijny. Spiska Nowa Wieś jest centrum kulturalnym środkowego Spiszu, przez cały rok miasto tętni
imprezami i atrakcjami.
DZIEJE
Najstarsze znaleziska kultury słowiańskiej na terenach miasta pochodzą z VIII wieku. Z okresu IX i X wieku znanych jest sześć regularnych siedlisk, które znajdowały się na terenie
miasta lub w jego okolicy. Średniowieczne miasto formowało się na tarasie rzecznym w XIII wieku a powstało w wyniku połączenia najbardziej znaczącej kolonii słowiańskiej Iglów i
nowego osiedla kolonistów saskich. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście Spišská Nová Ves pochodzi z roku 1268, kiedy wspomina się o miejscowości o nazwie Villa Nova.
Pod koniec XIII i na początku XIV wieku, mieszkańcy miasta zbudowali jedną z największych fortyfikacji na terenach dzisiejszej Słowacji. Jego upadek nastąpił około połowy XIX
wieku.
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Fot. Spiska Nowa Wieś.
W latach od 1412 do 1772 Spiska Nowa Wieś należała do grupy miast danych w zastaw polskiemu królowi Władysławowi Jagiełło. Po 1871 roku na dynamiczny gospodarczy rozwój
miasta miała zasadniczy wpływ koszycko-bogumińska (Košice-Bohumín) kolej żelazna.
ZABYTKI
Najbardziej charakterystyczną cechą Spiskiej Nowej Wsi jest jej staromiejski rynek w kształcie soczewki a który należy do najpiękniejszych na Słowacji i donajdłuższych
tego typu w Europie. Dominantą rynku jest parafialny rzymskokatolicki Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Dziewicy. Na tle potężnej trójnawowej bazyliki
wyróżnia się neogotycka wieża z końca XIX wieku, która liczy 87 m wysokości i jest najwyższą na Słowacji.
Naprzeciwko kościoła farnego, w północnej części rynku znajduje się wzniesiona na szerokość budowla, której częścią składową jest tzw. Brama Lewocka - Dom
Prowincjonalny (Levočská brána - Provinčný dom). Pierwotnie była to budowla Ratusza Spiskiej Nowej Wsi (Spišskonovoveská radnica). Współcześnie w budowli mieści się siedziba
Muzeum Spisza (Múzeum Spiša). W samym środku rynku wznosi się Ratusz Spiskiej Nowej Wsi zbudowany w stylu klasycystycznym w latach 1777 - 1779. Obok ratusza stoi
wzniesiony również w stylu klasycystycznym Kościół ewangelicki z lat 1790 - 1796.
Niedaleko rynku, w szeregowej zabudowie ulicy Lewockiej (Levočska ulica) znajduje się były kościół szpitalny, dziś noszący nazwę Kościół Słowacki – Kościół Niepokalanego
Poczęcia Panny Marii. W mieście znajdują się również kolejne instytucje kulturalne takie jak: Galeria Artystów Spisza (Galéria umelcov Spiša),Spiskie Centrum
Oświatowe (Spišské osvetové stredisko), Biblioteka Spiska(Spišská knižnica). Siedzibą Teatru Spiskiego (Spišské divadlo) oraz Miejskiego Ośrodka Kultury (Mestské
kultúrne centrum) jest Reduta na końcu rynku.
W Spiskiej Nowej Wsi (w tzw. Madaras parku) znajduje się najmłodszy i najmniejszy, jednak zdaniem licznych zwiedzających najładniejszy ogród zoologiczny na Słowacji. Rozpościera
się on na przestrzeni o powierzchni 8 hektarów i można w nim zobaczyć ponad 230 zwierząt (77 gatunków).
Spiska Nowa Wieś i miejscowości leżące od niej na zachód, są bramą wejściową z północnej strony do Parku Narodowego Słowacki Raj. Są punktem startowym dla niesłychanie
turystycznie interesującego obszaru płaskowyżu krasowego, przepaści, wodospadów i jaskiń, gdzie nie brak nawet godnych uwagi zabytków dokumentujących ślady najstarszej historii
zasiedlania Spisza i całej Słowacji.
LEWOCZA
Po zwiedzeniu Spiskiej Nowej Wsi pojedziemy aby zobaczyć wartościową starówkę w Lewoczy, która leży na Szlaku Zbójników Karpackich wpisaną na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
Miasto leży na wysokości 570 m n.p.m. w Kotlinie Hornadzkiej, u południowych podnóży Gór Lewockich, nad rzeczką Levočsky potok. Lewocza reprezentowana była na słowackim
banknocie 100-koronowym (sprzed przyjęcia euro). Na awersie przedstawiona była głowa Madonny z głównego ołtarza kościoła św. Jakuba. Na rewersie widniały sylwetki
lewockiego ratusza i kościoła św. Jakuba oraz wyobrażenie kamiennej, rzeźbionej głowy z zakrystii starego kościoła minorytów. Pierwsze - słowiańskie - osady w miejscu dzisiejszej
Lewoczy powstały jeszcze przed XII wiekiem, co wiadomo stąd, że już wtedy handlowały z Krakowem, miastami Hanzy i Wenecją.
Szybki wzrost znaczenia i bogactwa miasta był skutkiem jego położenia na ważnym szlaku handlowym - na węgierskiej Via Magna, prowadzącej znad Cisy przez Szarysz i Spisz do
Krakowa, nieopodal miejsca, gdzie łączyła się z nią "Wielka Droga Gemerska", wiodąca z górniczego Gemeru.
W 1494 właśnie Lewoczę wybrali na miejsce spotkania jagiellońscy władcy Polski, Litwy, Czech i Węgier. W ciągu XV wieku miasto stało się bogatym ośrodkiem
handlowym i utrzymało tę prosperity w ciągu XVI wieku, mimo katastrofalnych pożarów w 1550 i 1599. Miasto dorobiło się wielu kościołów, trzech aptek, szkoły i drukarni (od 1624),
działało tu ponad 40 cechów rzemieślniczych. Dobrobytu miasta nie podkopały najazdy husyckie w XV wieku.
Lewocza obfituje w zabytki, w całości jest zachowane jej stare miasto na planie nieregularnego owalu, otoczone murami obronnymi. W programie zwiedzania jest m.in. główny
Plac Mistrza Pawła, gotycki kościół farny pw. świętego Jakuba - drugi co do wielkości gotycki kościół na Słowacji i jeden z najcenniejszym zabytków sakralnych Słowacji (dł. 49,5 m,
szer. 27,4 m, wys. wieży 60,7 m), ratusz, pierwotnie gotycki, wybudowany w końcu XV w. w którym znajduje się Muzeum Spiskie, pręgierz przy ratuszu - kuta "klatka hańby" z 1600
r., w której więzieni byli zbójnicy, m.in. okrutny Łazarczyk z Tylmanowej, kamienice mieszczańskie w otoczeniu rynku pierwotnie gotyckie, przemianowane w dobie XVI i XVII w.,
z pięknymi portalami, renesansowymi attykami i bogatymi dekoracjami sgraffitowymi na froncie, stary gotycki kościół minorytów z bogatym wyposażeniem, nowy kościół i klasztor
minorytów, kościół ewangelicki w południowej części rynku, klasycystyczny, Wielki Župný dom – kiedyś siedziba Żupy Spiskiej, kamienica Mistrza Pawła z Lewoczy, obecnie siedziba
muzeum oraz znaczne fragmenty murów obronnych z XIV - XVIII, liczących pierwotnie ok. 2 km długości (w dużej części restaurowane lub rekonstruowane), z sześcioma basztami i
trzema bramami: Koszycką, Menhardską i Polską.

Fot. Lewocza / największy gotycki ołtarz na świecie.
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Osobliwości Słowacji:
W każdym kraju oprócz największych atrakcji znajduje się wiele innych ciekawych miejsc napawających dumą. Na Słowacji są to wyjątkowe rozwiązania techniczne pozwalające
pokonywać bariery naturalne, a także unikaty przyrodnicze i kulturowe czy niecodzienna zabudowa. Warto bez obaw zejść z udeptanych szlaków turystycznych. Oprócz
niepowtarzalnej przyrody czekają nas tu inne ciekawe niespodzianki.
… na Słowacji znajduje się geograficzny środek Europy? Czy wiesz, że wynalazca spadochronu pochodził ze Słowacji? Jeżeli nie wiesz, to przeczytaj ciąg dalszy – dowiesz się
w nim o pozostałych ciekawostkach dotyczących krainy, położonej pomiędzy Dunajem a Tatrami…
… Słowacja jest pośród krajów środkowoeuropejskich na drugim miejscu po Austrii pod względem zalesienia? Lasy tworzą bez mała 40 % obszaru Słowacji, w Austrii
jest to o 6 % więcej.
...Bratysława i Wiedeń to dwie najbliżej położone stolice w Europie? Dzieli je od siebie niespełna 60 km.
… według niektórych obliczeń za geograficzny środek Europy uważany jest punkt, położony koło rzymskokatolickiego Kościoła św. Jana Chrzciciela, znajdującego się
w miejscowości Kremnické Bane? Można o tym przeczytać na tablicy informacyjnej, umieszczonej na kamieniu obok kościoła.
… tradycyjny słowacki specjał z sera owczego w całej Unii Europejskiej może być produkowany wyłącznie na Słowacji, pod nazwą Bryndza Słowacka? Bryndzę produkuje się
z niepasteryzowanego mleka owczego, pochodzącego z hodowli owiec ze Słowacji środkowej, północnej i wschodniej.
… jednym z najpopularniejszych sportów na Słowacji jest hokej na lodzie? O tym, że Słowacy potrafią grać w hokeja świadczy złoty medal, zdobyty na Mś 2002 w Göteborgu
w Szwecji oraz wielka liczba bardzo dobrych zawodników grających w najlepszych zagranicznych klubach ligowych. Więcej informacji o historii i współczesności tego sportu na Słowacji
można uzyskać w Sali Sławy Hokeja Słowackiego na Zamku Bratysławskim.
… wynalazcą spadochronu był Słowak Štefan Banič? Żył on w latach 1870 – 1941, pracował również w USA. Właśnie tu w 1914 roku osobiście wypróbował on swój wynalazek,
skacząc na oczach komisji patentowej z wysokiego budynku. Spadochrony należały później do standardowego wyposażenia armii amerykańskiej podczas pierwszej wojny światowej.

CENA WYCIECZKI od 150 zł / os. Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od:




Terminu i miejsca podstawienia autobusu;
ilości osób biorących udział w wycieczce;
dodatkowych atrakcji.

Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek
regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej
imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań.

Rezerwacja wycieczki „Zbójnicki Spisz – wokół Słowackiego Raju”
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można
dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc
maila: marketing@zbojnickie.pl
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i
rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI
SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

NASZE MARKI

Dane do faktury / przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl
zbojnickie.pl|sylwesterzkuligiem.pl|balkany-incentive.pl|goralomania.pl|parzenica.com.pl|strojegoralskie.pl|serdaki.pl|zbojnicy.com.pl|kompaniazbojnicka.com.pl|folkzboje.pl
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630

