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SIVÁ BRADA – PAŽICA – SP.KAPITULA – SP.PODHRADIE – DREVENÍK - ŽERHA 
 
Program: 

06:00 hod odchod zo Žiliny na Spiš. 

Turistická prechádzka po miestach „Spišský Jeruzalem“, ktorú vybudovali veriaci v časoch,  
keď púte do Svätej zeme boli problematické kvôli vojne s Turkami. Toto historické pútnické miesto,  

na pozadí ktorého sa vypína Spišský hrad, je položené pozdĺž bývalej významnej stredovekej cesty Via magna 
a v súčasnosti na turistickej trase Gotickej cesty.  

Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.  

Jej začiatok je v Spišskej Kapitule, kde Katedrála sv. Martina predstavuje Večeradlo – miesto Poslednej 
večere Pána Ježiša. Biskupská rezidencia v Spišskej Kapitule predstavuje dom veľkňaza Kajfáša,  

miesto zasadnutia veľrady. Kaplnka sv. Rozálie na Pažici, postavená v roku 1666, v projekte predstavuje  
palác Herodesa. Kaplnka sv. Františka Xaverského predstavuje sídlo Piláta.   

Kaplnka sv. Kríža predstavuje Golgotu – miesto ukrižovania Ježiša. 

Naše putovanie bude mať opačný smer. Začneme pri Kaplnke sv. Kríža, pri ktorej budeme najskôr obdivovať 

travertínovú kopu a minerálne pramene, ktoré z nej vyvierajú. Pohodlnou chôdzou sa presunieme ku Kaplnke  
sv. Františka Xaverského, ku Kaplnke sv. Rozálie a prídeme do Spišskej Kapituly. Vstúpime do Katedrály  

sv. Martina a po jej prehliadke nám zostane čas na osobné voľno na obed. 
 

Popoludní budeme pokračovať peši po slovenskom úseku Svätojakubskej cesty Košice – Levoča 

do Spišského Podhradia, odkiaľ sa nám naskytne pekný výhľad na Spišský hrad. 
Menej zdatní turisti budú pokračovať autobusom do Žehry. 

Turisti, ktorí zvládnu ďalšiu turistiku, budú pokračovať v ceste, vystúpia pod Spišský hrad   
a prejdú cez Skalné mesto Kamenný raj do Žehry. Na tento úsek je potrebné mať turistické topánky 

alebo tenisky s protišmykovou úpravou a aj v prípade teplého počasia dlhé nohavice a rukávy,  

nakoľko časť chodníka vedie cez nekosené lúky a pomedzi pichľavé kríky. 
Na konci cesty nás čaká prehliadka kostola v Žehre, ktorý je zapísaný na zozname svetového kultúrneho  

dedičstva UNESCO. 
Po prehliadke pokračovanie autobusom na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod                                                                                                                                                                                              

Cena zájazdu: € 29/ os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok: vstupné – úhrada na mieste 
Katedrála sv. Martina Spišské Podhradie 1,50 € 

Kostol Žehra 2 € 
                

  
         

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