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KEŽMAROK – SPIŠSKÁ BELÁ - PODOLÍNEC – SABINOV – ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY –ŠARIŠSKÝ HRAD
PROGRAM:
1.deň: 25.09.2021 - sobota
06:00 hod odchod zo Žiliny do Kežmarku, cestou bezpečnostná prestávka na Štrbe.
09:00 hod predpokladaný príchod do Kežmarku. Počas pobytu v meste sa prejdeme po starodávnych uliciach
a navštívime viaceré pozoruhodnosti. V meste, v ktorého chotári sa odohralo trinásť vojen, z toho jedna vyše storočná
s blízkou Levočou o právo skladu a druhá takmer 250-ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom, v meste,
do ktorého histórie sa zapísali Rákociho protihabsburské povstania, určite nevynecháme:
Drevený evanjelický artikulárny kostol, od roku 2008 zapísaný na listine UNESCO v rámci zápisu
súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. Pri príležitosti 500. výročia v roku 2017 bola vydaná
poštová známka s vyobrazením barokového organu, ktorá získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku
Európskej únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli.

Nový evanjelický kostol postavený v eklektickom štýle so zaujímavými orientálnymi prvkami.

Nachádza sa v ňom Mauzóleum Imricha Thökölyho, majiteľa hradu a bojovníka za náboženskú slobodu
v časoch reformácie.
Neskorogotickú baziliku sv. Kríža, ktorá patrí medzi najväčšie a najkrajšie gotické pamiatky na Spiši.
Najstaršie kamenné časti kostola sú z pol. 13. stor. Dnešná podoba stavby pochádza z veľkolepej gotickej prestavby
v r. 1444 – 1498. Prestavbe pomáhalo mesto a majiteľ hradu – rodina Zápoľských. Medzi najvzácnejšie časti patrí
ukrižovaný Kristus z hlavného oltára, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Kežmarský hrad, jediný úplne zachovaný hrad na Spiši. Postavenie hradu sa spája s menom rodiny Zápoľských – prvá
písomná správa o hrade je z r. 1463. R. 1528 prevzala hrad do svojho majetku rodina Lasky. Rôznymi transakciami
a zálohovaním sa hrad a nezákonne aj mesto Kežmarok dostalo r. 1579 do rúk rodiny Thököly.
Jej štyri generácie sídlili v Kežmarku do r. 1684. Posledným vlastníkom hradu bol Ferdinand Rueber, od ktorého si mesto
v r. 1702 zakúpilo hrad do svojho vlastníctva.
Neskôr popoludní pokračovanie cez Spišskú Belú do Podolínca. Jedno z najkrajších stredoeurópskych miest
nazval rád piaristov Atény nad Popradom. Podolínska zvonica patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam
na Slovensku a bola vyobrazená aj na poštovej známke v sérii „Krásy našej vlasti“. Dominantou mesta je nesporne
Kláštor piaristov s kostolom, ktorého štíhle veže majú výšku 44 m, esteticky prevyšuje košické a prešovské dvojvežové kostoly.

Po prehliadke pokračovanie do Sabinova na ubytovanie, večera za príplatok.
2. deň: 26.09.2021 - nedeľa
po raňajkách prehliadka Sabinova, Oscarového mesta vďaka filmu Obchod na korze, ktorý sa tu nakrúcal
v letných mesiacoch roku 1964. Interaktívny filmový chodník má na miestach, kde film vznikal, 11 informačných tabúľ.
Nezabudnuteľný Jozef Króner v hlavnej úlohe ako Tono Brtko, má od piatka 13.08.2021 na sabinovskom korze bronzovú
sochu v životnej veľkosti, ktorá doplnila repliku obchodu s galantériou vdovy Rozálie Lautmannovej.

Po prehliadke a osobnom voľne na obed odchod cez Šarišské Michaľany, a po krátkej fotostopke pri kaštieli
v centre obce pokračovanie pod šarišský hradný vrch. Nenáročná hodinová túra po žltej značke asfaltovým
chodníkom na Šarišský hrad, ktorý je dnes ruinou, ale patrí k najrozľahlejším hradným areálom na Slovensku.
Pýchou hradu je 15-metrová vyhliadková veža, ktorá vznikla po rekonštrukcii donjonu. Výstup na ňu je za poplatok.
Návrat do autobusu, pokračovanie v ceste späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hod.
CENA: 77 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom, 1 noc s raňajkami v pohodlnom *** hoteli a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: UNION poistenie 2 €/os.
Vstupné:
dosp.os.
dôchodca
študent
Drevený evanjelický
artikulárny a nový kostol
3€
3€
2€
Kežmarský hrad
6€
3,50 €
3€
Vstupné v Podolínci a Sabinove upresníme dodatočne.

dieťa do 15 r.
1,50 €
2,50 €

ZŤP
1,50 €
3€

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

