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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Janosikowym
chodnikiem przez Spisz”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Zamek Spiski, Lewocza, Kieżmark (Spisz)

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Janosikowym chodnikiem przez Spisz”
Zapraszamy na wycieczkę objazdową po Spiszu, na wschód od Tatr Wysokich. Odwiedzimy ruiny Zamku Spiskiego (największy
średniowieczny kompleks zamkowy w Europie Środkowej) oraz 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. Głównym punktem naszej wycieczki jest Kieżmark, który zasługuje na miano
Perły Tatr. Do jego najważniejszych skarbów historycznych zalicza się drewniany kościół artykularny, wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest jednym z pięciu tego rodzaju kościołów zachowanych w Europie
Środkowej. Uliczki miasta Kieżmark skrywają wiele atrakcji – jak np. liceum ewangelickie z biblioteką zawierającą 150 000 woluminów, Kościół św. Krzyża oraz
wiele innych. W Kieżmarku znajduje się również Zamek Kieżmarski – jedyny w pełni zachowany zamek na Spiszu. Pierwsza pisemna wzmianka o nim
pochodzi z XV wieku.

Zobacz film promocyjny Słowacji TAM SIĘ ZNAJDZIESZ DZIĘKI NAM I PRZEŻYJESZ NIEZAPOMNIANE CHWILE!
Harmonogram

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

150 zł/os. (grupa 40 os.)

9/10

„Słowacja – Zamek Spiski, Lewocza, Kieżmark” – wycieczka jednodniowa
6:00
9:00
11:00
15:00

–
–
–
–

20:00

–

odjazd z Żywca
Zamek Spiski, zwiedzanie ruin i muzeum
Lewocza, spacer po zabytkowej starówce
Kieżmark, obiad w restauracji w centrum miasta,
zwiedzanie starówki i ekspozycji muzealnej w
zamku, spacer po mieście, czas wolny.
przyjazd do Żywca
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16:00 godz.

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja,
bar, video), bilety do zwiedzanych obiektów (zamki, muzea, kościoły), obiad w
restauracji w centrum miasta Kieżmark, całodniowa opieka licencjonowanego
przewodnika beskidzkiego 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).
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Szczegóły wycieczki:
Zamek Spiski to zabytkowy kompleks zamkowy na Słowacji z przełomu XI i XII wieku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest zaliczany do
największych tego typu w środkowej Europie, cały kompleks zamkowy zajmuje powierzchnię ok. 4 ha. Początki budowy średniowiecznego grodu
który góruje nad Kotliną Spiską na trawertynowym wzgórzu (634 m. n.p.m.) sięgają początku XII wieku. Najstarsza wzmianka pisemna o zamku pochodzi
z 1120 roku. Na początku pełnił on funkcję twierdzy granicznej na północnej granicy wczesnofeudalnego państwa węgierskiego. Zamek był w posiadaniu
Stefana Zápolya oraz rodu Turzonów. Na zamku urodził się też ostatni król węgierski przed Habsburgami Jan Zapolya. W 1780 na zamku miał miejsce pożar,
a Zamek Spiski zamienił się z czasem w ruiny. Ostatni właściciele opuścili zamek w 1948, a w 1961 został uznany za Narodowy Pomnik Kultury (Národná
Kultúrna Pamiatka). W kompleksie zamkowym są aktualnie umieszczone ekspozycje muzealne Muzeum Spiskiego poświęcone historii zamku, broni
średniowiecznej i prawu feudalnemu. Zamek ten znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich ze względu na to, ze były kręcone tutaj zdjęcia do
najnowszej produkcji K.Adamik i A.Holland „Prawdziwa historia Janosika”.

Fot. Zamek Spiski i Spiska Kapituła.
Po zwiedzeniu ruin potężnego zamczyska 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.
Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Kieżmark, który zasługuje na miano Perły Tatr. Ciekawostką jest fakt, że najsłynniejszy muzykant i
gawędziarz Podhalański Jan Krzeptowski Sabała szerokim łukiem omijał Kieżmark.
Pierwsza pisemna wzmianka o Kieżmarku pochodzi z XV wieku. Zapisał się w historii tatrzańskiej turystyki jako punkt wyjściowy pierwszej znanej
wyprawy w Tatry Wysokie.
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Zamek zasłynął historycznym wyczynem damy Beaty Laski, która w 1565 roku wyruszyła w towarzystwie kilku mieszczan z Keżmarku na wycieczkę do
niedalekich gór Śnieżnych, dziś nazywanych Tatrami. Kiedy księżna po trzech dniach wróciła znad stawu Zelené pleso do domu, rozgniewany małżonek pan
Albert Laský za karę uwięził ją w wieży zamkowej, gdzie w okropnych warunkach trzymał ją przez długich sześć lat.
Do jego najważniejszych skarbów historycznych zalicza się drewniany kościół artykularny, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego UNESCO. Jest jednym z pięciu tego rodzaju kościołów zachowanych w Europie Środkowej. Uliczki miasta Kieżmark skrywają wiele atrakcji –
jak np. liceum ewangelickie z biblioteką zawierającą 150 000 woluminów, Kościół św. Krzyża oraz wiele innych. W Kieżmarku znajduje się również Zamek
Kieżmarski – jedyny w pełni zachowany zamek na Spiszu.

Fot. Kieżmark i zamek kieżmarski.
Jedynym zmiłowaniem dla nieszczęsnej księżnej były dwa małe okna, jedno z widokiem na umiłowane góry Śnieżne, drugie na podawane jedzenie.
Po generalnym remoncie zamku w latach 1962 - 1985 zbiory muzealne poszerzyły się, a aktualnie zwiedzający mogą sobie obejrzeć kilka ekspozycji, a latem
także przedstawienia teatralne podczas nocnego zwiedzania grodu.
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.
Czy chcesz poznać to, co jest NAJ na kontynencie europejskim? Przyjedź na Słowację, a planując podróż zainspiruj się następującymi informacjami. Przywiodą
Cię one na wyjątkowe miejsca, jakich nie znajdziesz w żadnym innym kraju Europy!
Słowacki Kras (Slovenský kras) jest największym obszarem krasowym w Europie Środkowej (440 km²). Znajduje się tu 1110 jaskiń i przepaści oraz inne
formy krasowe. Udostępnionymi do zwiedzania jaskiniami są: Domica, Jasovská, Gombasecká i Krasnohorská jaskyňa. Ewenementem jest Silická ľadnica z
wodospadem o wysokości 12 m.
Przejechać się historycznym pociągiem zwrotnicowej kolejki leśnej można jedynie w Muzeum Wsi Kisuckiej w Vychylovce. Jest ona bowiem jedyną
utrzymaną i funkcjonalną do dzisiejszych czasów kolejką tego rodzaju w Europie.
Najbardziej rozległym średniowiecznym kompleksem zamkowym w Europie Środkowej jest Zamek Spiski (Spišský hrad) – jego powierzchnia wynosi ponad 40
000 m2. Zamek wraz z zabytkami w jego okolicy wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Piwnice pod Zamkiem Czerwony Kamień (Červený Kameň) są najbardziej rozległymi pomieszczeniami podziemnymi w Europie Środkowej i pozostają
gwoździem atrakcyjnego programu zwiedzania zamku. Pierwotnie służyły jako magazyny, w obecnych czasach stanowią niepowtarzalne przestrzenie służące do
organizowania imprez towarzyskich tudzież do kręcenia filmów.
Ochtinska Jaskinia Aragonitowa jest jedyną jaskinią swego rodzaju w Europie. Razem z pozostałymi jaskiniami Słowackiego Krasu została wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Gotycka Katedra św. Elżbiety w Koszycach jest najbardziej na wschód położoną katedrą zachodniego typu w Europie i jednocześnie największym
kościołem na Słowacji.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy Warhola w Medzilaborcach jest obecnie jedynym w swoim rodzaju w Europie. Powstało w 1991 roku jako
pierwsze na świecie. Znajduje się w pobliżu wsi Miková, skąd pochodzili rodzice Warhola.
Bratysławski Most SNP nad Dunajem jest unikatem na skalę europejską. Konstrukcja stalowa zawieszona jest na jedynym pylonie i waży ponad 7000 ton. W
pylonie w wysokości 80 m znajduje się restauracja. Most funkcjonuje od 1972 roku i uzyskał nagrodę Budowla XX wieku. Budowa mostu pochłonęła jednak
znaczną część historycznego bratysławskiego podgrodzia.
Sad im. Janka Kráľa na prawym brzegu Dunaju w bratysławskiej Petržalce jest najstarszym parkiem publicznym w Europie. Powstał w 1776 roku i do
dziś pozostaje ulubionym miejscem wypoczynku.
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Najbardziej na północ wysuniętym miejscem w Europie Środkowej, dokąd dotarły rzymskie legiony, było miasto Laugaricio – dzisiejszy Trenczyn. O ich pobycie
świadczy rzymski napis na trenczyńskiej skale zamkowej, pochodzący z 179 roku.
Pierwszym uniwersytetem Królestwa Węgierskiego była Academia Istropolitana założona w 1465 roku przez króla Macieja Korwina w Bratysławe.
Jej budynek uznano za zabytek kultury narodowej, jest on do dzisiaj siedzibą wyższej uczelni – znajduje się tu Wyższa Szkoła Teatralna.
Największe Oppidum Celtyckie w Europie Środkowej rozciągało się na bratysławskim wzgórzu grodowym, rozciągało się aż na terenach dzisiejszego
Starego Miasta po Plac Wolności. Średniowieczna Bratysława zmieściła by się na jego obszarze trzykrotnie.
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 „Janosikowym chodnikiem przez Spisz”
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!
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