
      LYMOS-TURIST, cestovná kancelária, Školská 3, 963 01 Krupina, tel/fax:045/5522337, 0903437371 

                                                       e-m:lymos@lymos.sk   www.lymos.sk  ICO:30446783        

                                                 

VYSOKÉ TATRY , LIPTOV, SPIŠ 
                     1 – denný autobusový zájazd 

                        Termín: 28.07.2021(st)  

 

                                                                         

MIESTO A ČAS ODCHODU AUTOBUSU: KRUPINA  06.15 H,   ZVOLEN 06.40 H 
 

 

TRASA tam:Krupina-Ružomberok-Lipt.Hrádok 150 km-Pribylina 5km (155 km)-Štrbské Pleso 25 km-Starý 
Smokovec – 20 km- Poprad-Levoča 26km, Spišké Podhradie 15 km.........................spolu  245 km 

 

PREDPOKLADANÝ NÁVRAT v neskorších večer.hod. 

 

VYSOKÉ TATRY sú najkrajšou časťou karpatského oblúka a turisticky najznámejšia oblasť  Slovenska. Jej ko- 

lorit tvoria turistické chodníky, horské štíty a doliny, plesá, krasové útvary, ale aj klimatické strediská a typická 

„typické tatranská atmosféra „ s dlhodobou históriou. Gotická spišká cesta patrí medzi top turistické atrakcie. 

 

PROGRAM 
1.deň        Odchod, Pribylina, Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Levoča, Spišský hrad 
Odchod z Krupiny o 06.15 H, Zvolena o 6.40 H. Prvou zastávkou bude skanzen ľudovej architektúry v 
PRIBYLINE- vstup po 09.00 H /múzeum liptovskej dediny s  gazdovskými a maloroľn.domami, dedinská 

škola, goticko-renesančnýkaštieľ, ranogotický kostolík., upravené sú interiéry aj exteriéry/. Pokračovanie  na  

ŠTRBSKÉ PLESO, prechádzka okolo jazera a ku skokanským mostíkom , osobné voľno. Prejazd cez STARÝ 

SMOKOVEC – centrum V.Tatier. Secesná tatranská architektúra kostolíka a GrandhotelaPokračovanie 

autobusom Spišskou cestou do mesta LEVOČA (v súčasnosti aj známe pútnické miesto s cenným 

histor.námestím s chrámom-bazilikou sv.Jakuba -platený vstup medzi 14.00-15.00 H (cenný oltár majstra 

Jána Pavla z Levoče), radnicou, domom Majstra Pavla z Levoče, studňou... Kratšie osobné voľno. Odtiaľ ešte 

výjazd do Spiškej Kapituly s neskororománskou katedrálou sv. Martina s 2 vežami – bez vstupu a s vyhlídkou na 

Spišský hrad, možný vstup. Možná zastávka v Spišskom Podhradí  na občersvenie v štýlovom Spišskom salaši, 

Návrat do Zvolen,a Krupiny v neskorších večer.hod. 

 

CENA:    30  EUR             
 

Poskytnuté služby v cene zájezdu: doprava luxusným klimatizovaným autobusom Mercedes a pod. s DPH, 
poistenie Union proti úpadku CK,  sprievodca  

…............................................................................................................................ .............................................. 

Možné vstupy 2021  
Skanzen Pribylina         dosp.8 EUR, seniori nad 60 r., ZŤP študenti do 26 r. 4 EUR   otv.9.00-18.30 H   

príplatok fotoaparát 1 EUR!   Levoča-Bazil. sv.Jakuba   dosp. , senior 3 EUR , deti ZŤP 2 EUR!! otv. 9-17.00H 
Spišká Kapitula                                           2 EUR                1 EUR   10.00-16.00 H nie je plánovaný vstup 

Spišský hrad:  8 EUR,   deti 6- 18 r.4 EUR,  štud. do 26 r a seniori nad 60 r. 6 EUR  otv.9-19..00 H 
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