Severný Spiš,
Pieniny

Ľubovniansky hrad

Hrad Ľubovňa - postavený po roku 1292 z iniciatívy uhorského kráľa Ondreja III.
V 16. storočí prestavaný na veľkolepú renesančnú pevnosť. Na hrade boli uschované
poľské korunovačné klenoty, uväznený slávny dobrodruh Móric Beňovský. Po
náročnej rekonštrukcii je sprístupnený celý areál hradu. V tomto roku exkluzívne
sprístupnený najrozsiahlejší objekt hradu – renesančný palác, v ktorom sú jedinečné
expozície: hradný pivovar a liehovarníctvo v Starej Ľubovni.

Ľubovniansky skanzen
Predstavuje krásu ľudovej
architektúry Spiša a Šariša,
nachádzajúci sa pod hradom
Ľubovňa. Jeho objekty pochádzajú
z prvej tretiny 20. storočia.
Ide o obytné domy, ale aj technické
stavby – vyhňa, mlyn, dielňa stolára.
Najvzácnejší objekt expozície,
zrubový grécko-katolícky kostolík
z Matysovej z roku 1833, zasvätený
sv. Michalovi Archanjelovi, patrí
k významným pamiatkam drevenej
cirkevnej architektúry na východnom
Slovensku a je národnou
kultúrnou pamiatkou.

Vojenský tábor

Predstavuje obraz vojenského života v 16. storočí. Je ideálnym miestom pre letné
tábory, školy v prírode, výlety a pre každého, kto chce prežiť stredovek na vlastnej
koži. Ubytovanie v historických stanoch, streľba z luku, kuše, jazda na koni,
sokoliari, stredoveké jedlá a iné atrakcie sú lákadlom, za ktorým sa oplatí prísť.
Súčasťou tábora je kapitánsky domček – stredoveká krčma, vhodná počas celého
roka na posedenie pre okoloidúcich, na organizovanie rodinných a podnikových
osláv. Pre ohlásené skupiny ponúka tradičnú spišskú zakáľačku
a dobové hostiny.

Dom ľubovnianskeho mešťana
Je mestským múzeom prezentujúcim život
obyvateľov Starej Ľubovne na konci
19. storočia. Expozícia predstavuje
predovšetkým ukážku štýlu bývania,
ktorú sprítomňujú figuríny v dobových
kostýmoch. Súčasťou expozície
je mincovňa, kde sa razí ľubovnianska
mena, a to Ľubovniansky zlatý
a Ľubovniansky medenák, ktoré si má
možnosť každý návštevník vlastnoručne
vyraziť. Zároveň sú v múzeu
prezentované remeslá a cechy, ktoré
v meste v minulosti pôsobili. Súčasťou
prehliadky je aj navštívenie dnes už síce
nefunkčnej, ale zariadenej dielne
modrotlače a taktiež návšteva plne
funkčnej dielne keramiky.

Litmanová – HORA ZVIR

Litmanovská Hora Zvir je mariánskym pútnickým miestom zjavenia Panny Márie.
Panna Mária sa tu zjavila dvom dievčatám, vtedy jedenásťročnej Ivete Korčákovej
a dvanásťročnej Kataríne Češelkovej v izbičke dreveného zrubu (majdanu),
ktorý dodnes stojí na lúke obkolesenej lesom. Miesto modlitby - Kaplnka
Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom
na Hore Zvir v Litmanovej bolo 7. septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom
Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom a metropolitom,
za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie

Červený Kláštor

Červený kláštor je jedinečný kultúrno-historický objekt zasadený do prekrásnej
pieninskej prírodnej scenérie pod majestátnym vrchom Tri koruny. Kláštorný
komplex bol úspešne reštaurovaný v rokoch 1956 až 1966. Architektonicky
najvyspelejšou stavbou komplexu je gotický Kostol sv. Antona z konca 14.
storočia s jednou loďou neobvyklej dĺžky, ktorý prešiel veľkou barokovou
prestavbou. Hlavný oltár je barokový, postavili ho v roku 1745. Červený kláštor
je spojený s mníchom Cypriánom, ktorý bol známy pestovaním rôznych
liečivých bylín. Rozsiahly herbár, ktorý zostavil, patrí k lekárnickej expozícii.

Splav na pltiach

Je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Najmä splav
Dunajca v nádhernej prírodnej scenérii Pieninského národného parku
z Červeného Kláštora do Lesnice je neopakovateľným zážitkom spojeným
s mnohými legendami a živým výkladom pltníkov. Najstaršie písomné doklady
o pltníctve pochádzajú z 11. storočia a jeho rozmach súvisel neskôr
s osídľovaním horských oblastí a rozvojom drevorubačstva. Ako turistická
atrakcia existuje pltníctvo od polovice 19. storočia. Splav končí neďaleko chaty
Pieniny, kde hrá goralská muzika a možno tu ochutnať
viaceré goralské špeciality.

Splav na raftoch

Ak si chcete splav rieky Dunajec vychutnať aktívnejším spôsobom, potom
je pre Vás optimálna alternatíva splavu na raftoch. Na výber máte rôzne trasy
a o Vaše bezpečie je plne postarané. Adrenalín, ktorý na trase zažijete bude tým
pravým korením Vášho pobytu na Pieninách a Severnom Spiši. Okrem rieky
Dunajec môžete splaviť aj hraničnú rieku Poprad na trase
medzi Starou Ľubovňou a Starym Saczom v Poľsku.

Nestville Park Hniezdne

Expozícia tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva na severnom Spiši, ktorej
cieľom je priblížiť celý sled pracovných činností spojených s pestovaním
a zúžitkovaním obilia na výrobu liehu podľa zvykov a receptúr a s využitím
tradičných remesiel s náväzným prepojením na súčasnú najmodernejšiu výrobu
liehu v Európe. V areáli Nestville Park sa vyrába a zároveň môžete ochutnať prvú
slovenskú whisky s rovnomenným názvom Nestville. Srdcom expozície je jeden
z najväčších vyrezávaných obrazov v Európe znázorňujúci
typický život obyvateľov obce Hniezdne.

Každý má možnosť spoznávať
krásu nášho kraja a odniesť
si množstvo nádherných
a nezabudnuteľných zážitkov.

