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Program: 

06:00 hod. odchod zo Žiliny do Levoče. Návšteva chrámu sv. Jakuba, ktorý patrí medzi najväčšie gotické chrámy na 
Slovensku. Je to živý chrám a veriacim slúži denne na bohoslužby už vyše 700 rokov. Najobdivovanejší je hlavný 

oltár, ktorý je súčasne najvyšším gotickým oltárom na svete a jeho autorom je známy neskoro gotický rezbár 

Majster Pavol z Levoče. Oltár meria 18 metrov a 62 centimetrov. V predele oltára je výjav Poslednej večere, 
jadro celého oltára tvorí skriňa, v ktorej  

sú monumentálne plastiky Madony s dieťaťom, sv. Jakuba a sv. Jána v nadživotnej veľkosti. Oltárne krídla sú 
zdobené reliéfmi zo života sv. Jakuba  a s. Jána, na ich zadnej strane sú tabuľové maľby  

s výjavmi umučenia Krista. Oltárna architektúra je ukončená štítom z fiál, v ktorom sú vkomponované gotické sochy 

apoštolov z predošlého oltára. 
Okrem gotického oltára je národnou pamiatkou aj dielo Jána Szilassyho - monštrancie, kalichy a iné bohoslužobné 

predmety vyzdobené emailovým a tepaným dekorom, vykladané drahokamami a českými granátmi z druhej 
polovice 18. storočia. Toto dielo bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku roku 1992.  
 

Individuálna návšteva Domu Majstra Pavla z Levoče. V historickom dome na námestí, ktorého najstarším známym 

majiteľom bol Majster Pavol z Levoče je expozícia venovaná jeho  životu a dielu. Dokumentuje jeho 
najvýznamnejšie diela monumentálneho i komorného charakteru, ktorých originály sa nachádzajú nielen v chráme 

sv. Jakuba v Levoči ale aj v chrámoch takmer celého Slovenska. Fotografický a faktografický materiál približuje 
majstrove životné osudy.  

 

Popoludní presun autobusom do Spišského Podhradia. Prehliadka unikátneho Spišského hradu, ktorý suverénne 
dominuje celému okoliu. Jeho počiatky siahajú do polovice 12. storočia, hoci dávno predtým bolo na jeho mieste 

keltské, a neskôr na susednom kopci slovanské hradisko. Dodnes prekvapuje jeho veľká rozloha, ktorá ho radí 
medzi najväčšie hrady Európy, ale aj jeho monumentálna architektúra. Bol sídlom hlavných županov Spiša. 

Obývaný bol do konca 17. storočia. Jeho majitelia - rodina Csáky  

sa potom presťahovali do modernejších kaštieľov v Bijacovciach, Hodkovciach a iných. V roku 1993 hrad spolu  

s okolím ( Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, kostol v Žehre ) zaradili do Zoznamu svetového kultúrneho  
a prírodného dedičstva a dostal sa tak medzi viac ako 300 najvýznamnejších pamiatok sveta. 

 
       

cca o 16:30 hod. odchod na cestu späť, predpokladaný príchod do Žiliny do 20:00 hod.     

                                                                                                                                                                                              
Cena zájazdu: € 22/ os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok:  

 
Orientačné vstupné Spišský hrad 8 €/dosp.os.,  6 €/študenti 18-26 r., dôchodcovia do 79 r., 4 €/deti 6-18 r., ZŤP  

                              Bazilika sv. Jakuba 3 €/dosp.os., seniori,  2 €/študenti 12-26 r., ZŤP, 1 €/ 6-11 r. 

                              Dom Majstra Pavla 5 €, študenti, seniori 4 €, deti 3 € 
 

                                                 
         

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA 

TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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