Trasa:
Dolina Popradu, Leluchów/Circ, Stara Lubowla,Vy ne Ru bachy-Krater
Atrakcje:
Zwiedzanie Zamku w Starej Lubowli, Vy ne Ru bacy-Krater, w trakcie wycieczki czas
wolny.
Stara Lubowla
Stara Lubowla (słow. Stará ubov a) jest to miasto powiatowe we wschodniej Słowacji,
w kraju preszowskim, w historycznym regionie Spisz (na terenie do ko ca XVIII w.
b d cym cz ci ziemi s deckiej). Stara Lubowla le y na wysoko ci 545 m n.p.m., w
dolinie Popradu mi dzy Magur Spisk na północnym zachodzie, Wy yn Lubowla sk
na północnym wschodzie i Górami Lewockimi na południu.
Stara Lubowla jest jednym z najstarszych miast obecnego Spisza. Pierwsza pisemna
wzmianka o mie cie pochodzi z 1292, z czasów sporu polsko-w gierskiego o południowe
tereny ziemi s deckiej. Pod rz dami polskich królów miasto rozkwitało, prowadz c
handel z Polsk . Pod władz królów W gier - wówczas byli ju nimi Habsburgowie miasto wróciło w 1769, po zagarni ciu starostwa spiskiego i południowej cz ci ziemi
s deckiej przez Mari Teres . 17 wrze nia 2006 na zamku w Starej Lubowli zawi zano
Konfederacj spisk .
Zamek Lubownia ski (Hrad ubov a)
Jest to wielka majestatyczna twierdza renesansowa, która wznosi si nad dolin rzeki
Poprad. Powstał on na pocz tku XIV w. W latach 1655-1661 na Zamku Lubownia skim
były ukryte polskie klejnoty koronacyjne. Najcenniejszym obiektem twierdzy jest główna
wie a, po remoncie udost pniona zwiedzaj cym w 2003 r. W barokowym pałacu
pokazane s meble z epoki, a w wysokim bastionie wystawa po wi cona Zamojskim.
Wa niejsze zabytki miasta to: Skansen budownictwa ludowego pod zamkowym
wzgórzem, z greckokatolick drewnian cerkwi ze wsi Matysowa oraz drewnianymi
domami mieszkalnymi z pocz tków XX w., ko ciół w. Mikołaja - gotycki, z XIII w.,
przebudowany w drugiej połowie XVII w. w stylu barokowym oraz w XIX w. w stylu
klasycystycznym; redniowieczny rynek (Námestie sv. Mikuláša) z renesansowymi i
klasycystycznymi domami mieszcza skimi.
Vyšné Ružbachy (Wy ne Ru bachy)
Jest to mała miejscowo u podnó a Magury Spiskiej, która zasłyn ła przede wszystkim
dzi ki wodom mineralnym. Lecznicze działanie szczawowych ródeł mineralnych
doceniono ju w redniowieczu, zakładaj c przy nich pierwsze uzdrowisko. Atrakcj
uzdrowiska jest jeziorko trawertynowy Krater, napełnione wod termaln ze ródła
Izabela. Jest ono usytuowane na szczycie kopy trawertynowej i od roku 1967 jest
chronionym utworem przyrody. W lecie, oprócz k pieli wielkim powodzeniem ciesz si
wycieczki do lasów Magury Spiskiej.
Cena:
zgodnie z aktualnym programem
W cenie:
autokar lub mikrobus, przewodnik-pilot,
KL+NNW Słowacja, bilet wst pu na zamek.
PRAKTYCZNE INFORMACJE:
Na wycieczki prosimy ubiera obuwie sportowe
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