www.abatour.pl, tel.: 668212389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S ŁOWACJA
Szlakiem średniowiecznych miast i zamków na Spiszu

Wycieczka łącząca przepiękne krajobrazy spiskiego Podtatrza z prawdziwymi i znanymi w całej Europie zabytkami wpisanymi na listę UNESCO,
do których zaliczamy historyczne centrum miasta Lewoczy, Dobszyńską Jaskinię Lodową oraz Zamek Spiski. Wszystkie miejsca określane
są perłami Spisza, dlatego stanowią prawdziwą gratkę dla miłośników historii i kultury.
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników wycieczki na parkingu. Przejazd autokaru w kierunku Słowacji. Przekroczenie granicy w Łysej Polanie. Naszym pierwszym
przystankiem będzie KIEŻMARK – ze swoją charakterystyczną szczytową zabudową, słynnym Liceum, późnogotyckim kościołem farnym oraz
ogromnym, zbudowanym bez użycia jednego gwoździa drewnianym kościołem ewangelickim stanowi dobrą ilustrację kulturowego bogactwa
regionu. Następnie dotrzemy SPISKIEJ SOBOTY – jednego z najbardziej malowniczych miasteczek na Słowacji. Na sobociańskim rynku czas
się zatrzymał – stare kupieckie domy zwrócone szczytami do placu otaczają kościół św. Grzegorza z renesansową dzwonnicą. Kościół zawiera
w sobie ołtarz słynnego Mistrza Pawła, którego kunszt porównywany jest często z kunsztem Wita Stwosza. Przejazd do hotelu, obiadokolacja.
DZIEŃ 2:
Po śniadaniu wizyta w LEWOCZY, wpisanej na listę UNESCO, bardzo dobrze zachował się tu średniowieczny układ urbanistyczny wraz
z obwarowaniami W samym centrum miasta znajduje się gotycki kościół św. Jakuba z rzeźbionym ołtarzem mistrza Pawła – najwyższym
gotyckim ołtarzem na świecie. Po południu zapraszamy na wędrówkę. Dziesięciokilometrowy szlak pośród trawertynowych wzgórz łączy ze sobą
SPISKĄ KAPITUŁĘ - siedzibę spiskich biskupów z wczesnogotycką bazyliką i romański kościółek w ŻEHERZE. Po drodze towarzyszy nam
widok na Tatry oraz na imponujące ruiny SPISKIEGO ZAMKU - niegdyś największego zamku środkowej Europy. Wszystkie trzy obiekty
znajdują się na liście UNESCO. Powrót do hotelu, po odpoczynku udamy się na uroczystą kolację przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu.
DZIEŃ 3:
Po śniadaniu wizyta w PARKU NARODOWYM SŁOWACKI RAJ - przejście szlakiem turystycznym, malowniczym przełomem
HORNADU. Kolejny punkt programu to zwiedzanie Dobszyńskiej Jaskini Lodowej. Lód przybiera tu niesamowite formy I wizyta pozostawia
niezapomniane wrażenie. Po zwiedzeniu jaskini zajrzymy do HRABUSIC, gdzie znajduje się gotycki kościół z przepięknym złoconym ołtarzem
pochodzącym z warsztatu Pawła z Lewoczy. Wyjazd w drogę powrotną do kraju.
Cena zawiera: przejazd autokarem, 2 nocleg w hotelu 3*** w Popradzie, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, 2 śniadanie, 1 obiadokolacja w
restauracji hotelowej, 1 x uroczysta kolacja w restauracji, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów
wg programu.

