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TRASA: 
Dolina Popradu– Spiska Sobota– Poprad – Aquacity POPRAD 
ATRAKCJE: 
Spiska Sobota– spacer; Poprad – czas wolny ok. 1h., Aquacity Poprad– pobyt na 
k�pielisku termalnym ok. 4 h., w trakcie pobytu jedyny w europie wieczorny pokaz 
laserów. 
 
 
 
POPRAD 
Miasto to jest główn� bram� wej�ciow� do Tatr Wysokich oraz centrum szybko si� 
rozwijaj�cego regionu podtatrza�skiego. Poprad (53 600 mieszka�ców) le�y  
na południowym wschodzie Kotliny Popradzkiej, na obydwu brzegach rzeki Poprad. 
Dzisiejsza nazwa Poprad pojawia si� ju� w najstarszym znanym dokumencie z 1256 
roku. Pocz�tkowo Poprad nie rozwijał si� tak szybko, jak s�siednia Sobota Wielka czy 
Sobota Spiska. Dopiero w XVIII Poprad zacz�ł dogania� ekonomicznie swoich 
silniejszych miejskich s�siadów. Rosn�ce zainteresowanie turystów Tatrami Wysokimi 
o�ywiło �ycie kulturalne i społeczne miasta.  
ZABYTKI 
Historyczne centrum Popradu koncentruje si� na obszarze wokół Placu �w. Idziego, 
wrzecionowatego kształtu. Zabudowa barokowa i klasycystyczna kamienic 
mieszcza�skich z XVIII i XIX w. Dominant� miasta jest wczesnogotycki rzymskokatolicki 
Ko�ciół pod wezwaniem �w. Idziego  z XIII wieku. 
SPIŠSKÁ SOBOTA  
Przez całe wieki, ta dzisiejsza dzielnica Popradu była najbogatszym w�ród pi�ciu miast 
Górnego Spiszu. Sobota Spiska jest dzi� jednym z najlepiej zachowanych 
�redniowiecznych urbanistycznych kompleksów Słowacji, który od 1953 roku jest 
miejskim rezerwatem zabytkowym. 
AQUACITY POPRAD 
Jest to kompleks basenów termalnych, wybudowany na podziemnym, naturalnym 
zbiorniku wód geotermalnych. AquaCity czerpie swoj� wod� z gł�boko�ci 1400 metrów, 
gdzie wiek wody wynosi około 15 000 lat. To podziemne jezioro w ci�gu milionów lat 
napełniało si� kryształowo czyst� wod� ze �ródeł Tatr Wysokich. W trakcie tego procesu 
woda przes�czaj�c si� przez poszczególne warstwy ziemi, pochłaniała ró�ne wa�ne 
minerały, takie jak magnez, sód, wap�, dwutlenek w�gla i całe mnóstwo w�glowodanów. 
Woda o takim składzie pozwala orze�wi�, wzmocni� i uspokoi� zm�czonych  
i zestresowane go�ci odwiedzaj�cych AquaCity. 
 

 
 

CENA: 
zgodnie z aktualnym programem 

W CENIE: 
autokar turystyczny lub mikrobus 

pilot-przewodnik na trasie 
ubezpieczenie KL+NNW za granic� 

bilet wst�pu do Aquacity 
PRAKTYCZNE INFORMACJE: 

wymagane dokumenty – dowód osobisty lub paszport 
j�zyk urz�dowy – słowacki 

obowi�zuj�ca waluta – korona słowacka SKK 
 

 


