RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t/fax 235 310 114, 739 356 390
www.toulkyevropou.cz kolektivy@toulkyevropou.cz

Májové Toulky SLOVENSKEM
Termín: pátek 8. – neděle 10.5. 2020

Program:
1. den: odjezd z Dolního Bousova a dalších míst v 0,15 hod. ze čtvrtka 7.5. na pátek /8.5.
- noční přejezd na Slovensko (cca 500 km / 7-8 hodin jízdy)
dopolední relax v Aquacity Poprad,
který se prezentuje sloganem: „termální luxus pod Tatrami“
senior, dítě 16€ / dospělý 21€ / vždy 3 hodiny, žádné skupinové slevy,a ch jo!:-)
Aqua zóna: venkovní termální bazény, 2 vnitřní luxusní termální bazény s barem Blue Diamond,
termální bazén Blue Saphire s laserovou show a chromoterapií, tzv. "olympijský" 50m plavecký bazén,
dětský bazén a tobogány, v létě navíc Mayrská pyramida – klouzačky, divoká řeka, vodní ježek a další
atrakce), Vitální svět (relaxační komplex saun a inhalačních místností, tepidárium, whirlpool, sluneční
louka, ledová jeskyně), moderně vybavené fitness centrum, relaxační centrum s nabídkou klasických i
exotických masáží a zábalů, kryoterapie a spinning.

odpolední turistika ve VYSOKÝCH TATRÁCH:
* nabízí se cesta z Tatranské Lomnice pěšky nebo lanovkou (16€/cesta tam – loňská cena)
na Skalnaté pleso, sestup po magistrále k Zamkovského a Rainerově chatě, dále na
Hrebienok (1.285 m) a do Starého Smokovce
- čas na tůry a varianty pěších tras nabídne průvodce na místě podle aktuálního počasí a
kondice účastníků
- ubytování ve ***hotelu Satel v Popradu,
- 3chodová večeře (polévka, hlavní jídlo, dezert) v hotelu
2.den: po snídani odjezd směr národní park PIENINY: vyhlášen roku 1967, leží částečně na území
Polska, jeho dominantu tvoří průlom Dunajce podhořím s romantickými bradly, skalními věžemi a
stěnami, krasovými převisy, sloupy, homolemi či suťovými kužely. Mezi známé jeskyně patří
Aksamitka (zvaná „Mléčná dráha“).

Červený klášter, působiště mnicha Cypriana, zakladatele nejstaršího herbáře Slovenska.
- možná zastávka
splav části Dunajce na pltiach (vorech): cca 2hodinová! plavba na hranici Slovenska
s Polskem z Červeného Kláštora do Lesnice s legendami a živým výkladem pltníkov
(od 10€ /os, 12 osob na voru), s následnou slavností
místní slavnost - pasování na gorala a oběd v chatě Pieniny s goralskými specialitami
- hradí si účastníci sami, ceny jídel začínají již na 2-3€
https://chatapieniny.sk/jedalny_final.pdf

odpoledne přejezd směr Nestville park – výroba whisky:
* krása a dávná historie řemesel a lihovarnictví severního Spíše:
- exkurze do areálu klasických a moderních řemesel (řezbářství) +nejmodernější výroba líhu
v Evropě! s ochutnávkou první slovenské whisky Nestville: 8€, senioři 6€
- ubytování na stejném místě jako předchozí den, 3chodová večeře v hotelu

3. den: Toulky STŘEDNÍM SPIŠEM – výběr ze zastávek:
Spišská Nová Ves, vstupní brána do Slovenského ráje, prohlídka centra města s největším
vřetenovitým náměstím v Evropě, a několika výstavnými domy: gotický kostel Nanebevzetí
Panny Marie s nejvyšší kostelní věží na Slovensku, radnice, secesní Reduta s divadlem:
fotostop - krátká zastávka v centru města
Spišský hrad a okolí: jedinečný urbanisticko-krajinářský komplex, sídlo středověké
královské moci – jeho ruiny na 4 ha jsou pokládány za nejrozsáhlejší středověké světské
sídlo v celé střední Evropě
- vstupné 8€, senioři 6€… chtějí však 20€ za rezervaci skupiny, zastávka cca 2 hod.
Další zastávky dle časových možnosít – všechny se pravd. nestihnou!:
a) Spišská kapitula na protilehlém kopci stojící představuje od roku 1198 duchovní
centrum Spiše; její dominantu tvoří pozdně románská katedrála sv. Martina s kaplí
Zápolských (po vzoru francouzské kaple Saint Chapelle) a cenným interiérem (plastika lva
Leo Albus ze 13. století, netradiční světská nástěnná malba z roku 1317 s motivem
korunovace Karla Roberta za uherského krále); nedaleký Biskupský palác má podobu
renesančních a barokních úprav, zachovaly se i domečky kapitulských
kanovníků a hradby ze 17. století,
- krátká zastávka / fotostop… mohli bychom zastihnout nedělní mši
b) Spišské Podhradie s románským římskokatolickým kostelem
Narození P. Marie, několika renesančními a barokními kanovnickými
domy, dnes známé výrobou spišských párků a zpracováním travertinu,
krátká zastávka / fotostop
c) Žehra, obec s cenným románsko-gotickým římskokatolickým
kostelem sv. Ducha ze spišského travertinu se čtvercovým
presbyteriem a zachovanými gotickými nástěnnými malbami
s biblickou tematikou (např. Živý kříž), krátká zastávka / fotostop
Levoča (Unesco), výstavné centrum vč. dřevěného gotického skoro
19 metrů vysokého oltáře Mistra Pavla z Levoče v chrámě sv. Jakuba
- zastávka cca na 1,5 hod, vstupné do kostela 2-3€ /skupinová cena)
odjezd do Čech – návrat do Bousova pozdě v noci.

Cena 4.200 Kč zahrnuje:
* autobusovou dopravu
* 2x ubytování v hotelu s bufetovou snídaní a večeří
* průvodce a infomateriál, sladké pokušení
* komplexní cestovní pojištění
* pojištění CK proti úpadku
* nezahrnuje vstupné ve výši od 30€ dle výběru a
věku a služby výše neuvedené.
Ubytování a stravování:
V hotelu Satel https://www.hotelsatel.com prošel částečnou rekonstrukcí s novým nábytkem a
pohodlnými antialergickými matracemi, postele double / twin (manželské / oddělené),
lednička, LCD TV se satelitním napojením, pracovní stůl, skříňka na odkládání věcí, WC,
koupelna s vanou, fén, ručníky se Sat z balkónů vyšších pater si vychutnáte pohled na
Vysdoké Tatry. Bezplatná wifi
Vstupné nezahrnuté v ceně: ceny v programu jsou stažené z internetu / z předchozích
návštěv, jejich přesná výše bude známá po skupinové rezervaci, počítejme spíše s vyšší
variantou, ale třeba někde překvapí😊
obligatorní vstupné = počítá se s ním: plavba po pltích 10€, Nestville park 8€ (senior 6€),
Spišský hrad 8€ / 6€, kostel sv. Jakuba v Levoči 2-3€
další / doborovolné vstupné = na rozhodnutí každého účastníka:
* lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso a zpět od 27€ /osoba… aktuální ceník
(např. ceny jednosměrné cesty) zatím chybí
* AquaCity Poprad, vstupné 21€ / 16€ / 3 hod., ale měli bychom tam mít 20%ní slevu =
součást ubytování v hotelu Satel ponecháváme na rozhodnutí každého účastníka
Poznámka k ceně zájezdu: pravděpodobně pozorujete, že ceny za služby a zboží v poslední
době někde i strmě stoupají vzhůru napříč celou Evropou; jsou hospodářsky dobré roky,
navyšují se platy i důchody, ale s nimi bohužel i ceny. Děkujeme za pochopení a věříme, že
vás to neodradí od účasti na zájezdu, kde se o vás bude starat váš průvodce Mirek Hrdlička.

