
PROGRAM WYCIECZKI  

JESIEŃ W TURCIANSKICH TEPLICACH – TRZECIA ODSŁONA  
„ŚLADAMI CELTÓW – NA FALACH LIPTOWSKIEJ MARY” 

 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 

4 października (piątek) 

 Zbiórka: godz. 6.00 - parking przy Centrum Wodnym „CAMENA” (basen) przy ul. Żwirki                        
i Wigury – przejazd w kierunku Słowacji  

 ok. godz. 7.00 (ok. 30 minut) postój  

 ok.  7.30 przejazd w  kierunku miasta LEVOČA i Spiskiego Zamku (Spišského hradu)  

 ok. godz. 10.00 - 14.00 – LEVOCZA (LEVOČA), MARIAŃSKA 
HORA 

LEVOCZA (LEVOČA) –  spiskie miasto znajdujące się na  liście 
UNESCO - najwspanialszy „kamień szlachetny w koronie 
spiskiej”. Znajduje się tu najwyższy drewniany ołtarz gotycki na 
świecie i dalsze ciekawe zabytki otoczone częściowo zachowanymi 
miejskimi murami obronnymi (Rynek na planie prostokąta z 
rzymskokatolickim parafialnym kościołem św. Jakuba z XIV 
wieku, ratusz lewoczeski z arkadami, klatka wstydu z XVI 
wieku, która była wykorzystywana w przeszłości do publicznego 
upokarzania, domy mieszczańskie i domy patrycjuszy/.  

MARIAŃSKA HORA – wznosząca się ponad 300 m nad miastem i zwieńczona kościołem 
sanktuarium maryjnego. Miejsce jest to szczególne. Dla słowackich katolików to taka polska 
Jasna Góra. Cel pielgrzymek. Tu odprawił mszę Jan Paweł II. Zgromadziło się wtedy na stoku 
Mariańskiej Góry 650 tysięcy ludzi.  

ok. 14.30  - SPIŠSKÝ HRAD - Wschodni horyzont Spisza 
tworzy rozłożysta sylwetka Zamku Spiskiego (Spišského 
hradu), który pod względem obszaru, który wynosi ponad 4 
ha jest jednym z największych kompleksów zamkowych w 
postaci ruin w Europie Środkowej. W 1993 roku Zamek 
oraz zabytki kulturalne bliskiej okolicy zostały wpisane na 
Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
ludzkości UNESCO. 

 ok. godz. 17.30  wyjazd w kierunku Turcianskich Teplic  
 ok. godz.  20.00   przyjazd do Turcianskich Teplic  – kolacja + zakwaterowanie  

5 października (sobota) 

 godz. 7.30 – śniadanie  
 ok. 8.30 - wyjazd do Demianowskiej Doliny 
 ok. 10.00 zwiedzanie Demianowskiej Jaskini Wolności.  

ok. 12.00 – 14.00 LIPTOVSKĂ MARA (Bobrovnik) - tzw. 
Morze Liptowskie -  największe jezioro zaporowe na Słowacji 
pod względem objętości. Akwen wodny, który otrzymał nazwę 



jednej z zatopionych wiosek, powstał w latach 1970 – 1975. Pod względem objętości gromadzonej 
wody, jest to największe jezioro na Słowacji. Zbiornik powstał przede wszystkim w celu 
zminimalizowania zagrożenia powodziowego w dorzeczu Wagu oraz w celu produkcji energii 
elektrycznej.  

ok. godz. 14.30 - 16.00 MUZEUM WSI LIPTOWSKIEJ 
PRZYBYLINA - PRZYBYLINA (słow. Pribylina). U 
podnóża południowych zboczy Tatr Zachodnich stoi 
Muzeum Wsi Liptowskiej (Múzeum liptovskej dediny), 
dokumentujące architekturę ludową Liptowa. Muzeum 
powstało w związku z zatopieniem rozległego obszaru na 
zachód od Liptowskiego Mikulasza, podczas budowy 
zapory wodnej Liptowska Mara. Z jedenastu zatopionych 
wsi przeniesiono tu najcenniejsze zabytki kultury, które 
dziś stanowią podstawę ekspozycji muzeum. Muzeum 

posiada własną hodowlę zwierząt domowych i drobiu. Atrakcją jest hodowla koni rasy huculskiej. 

 ok. godz. 17.30  powrót do hotelu  

 godz. 19.30 impreza integracyjna połączona z zabawą taneczną z udziałem Burmistrza Turcianskich 
Teplic Pana Michała Syguta i zaproszonych gości z Turcianskich Teplic . 

 

6 października (niedziela) 

 godz. 8.30 - Śniadanie 
 godz. 9.30 - Msza święta  
 godz. 11.00 – 14.00 - czas wolny: możliwość skorzystania z 

basenów termalnych  
 godz. 14.30 – „gorący kociołek” 
 godz. 15.00 - Wyjazd w kierunku Polski (zakupy po stronie 

słowackiej, postój po stronie polskiej)  
 ok. godz. 19.00 - przyjazd do Skawiny 

 

Koszt wycieczki w wysokości: 
 
 90 EURO (w tym 15 Euro wstępy) + 27,00 PLN 
 120 EURO (w tym 15 Euro wstępy) + 27,00 PLN - cena dla osób spoza Stowarzyszenia  

 
Cena  obejmuje: przejazd, zakwaterowanie w Hotelu Wyszehrad w T. Teplicach, wyżywienie                        
(2 śniadania, 2 obiadokolacje, „gorący kociołek” w dniu wyjazdu), zabawę taneczną, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów,  ubezpieczenie. Cena nie obejmuje biletów wstępu na basen.   
 

Zapisy na wycieczkę przyjmują koordynatorki wyjazdu: 
Krystyna Droździewicz Prezes SSPM – tel. 508 507 251 
Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM – tel. 502 168 124 

 

Wpłaty przyjmowane będą w dniu 12 września 2013r.  o godz. 18.00 
w biurze SSPM w Skawinie Rynek 12 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 


