
 

PROGRAMOVÁ PONUKA hotela ** SOREA ĽUBOVŇA 2019 
 

NEDEĽA 
19:30 – 20:00 h.     INFORMÁCIE O POBYTE 

PONDELOK 
08:30 – 12:45 h.   ZASÝTI AJ DUCHA

   LITMANOVÁ – poldenný výlet 
Miesto modlitby, duchovných zážitkov a Božích milostí, vďaka zjaveniam Panny Márie na hore 
Zvir v roku 1990. Pre naplnenie duchovných potrieb pútnikov je slávenie svätých liturgii denne 
o 10,30 hodine. Kaplnka s celým areálom,  aulou sv. Jána Pavla II. a prameňom je od roku 2008 
vyhlásená za pútnické miesto gréckokatolíckej archieparchie.    
14:30 – 17:30 h.   UNIKÁTNOSŤ  A VÁŠEŇ CHUTÍ  
NESTVILLE PARK, ČOKOLATÉRIA –HNIEZDNE – poldenný výlet 
Oživenie tradícii remesiel regiónu  najmenšieho kráľovského mesta Uhorska v minulosti, ktorému 
bolo pridelené aj výčapné právo. V súčasnosti s výrobou liehovín, možnosťou degustácie  
1. slovenskej whisky a  prepojenie dávnej histórie s modernou technológiou a výnimočným ručným 
spracovaním čokolády,  ktorá prináša  jedinečnosť a vášeň chutí... 

UTOROK 
08:30 – 15:00 h.  ZÁŽITOK PRE VŠETKY ZMYSLY 
PIENINY ,ZAMAGURIE ,ČERVENÝ KLÁŠTOR - celodenný výlet 
Malebný zamagurský kraj, bohatý na faunu a flóru, kde si rieka Dunajec pomedzi skalné steny 
vymodelovala dlhý kaňon. 9 km plavba na goralských pltiach po hraničnej rieke je hlavnou 
atrakciou  Pienin na slovensko-poľskom pohraničí. História  Červeného Kláštora je úzko spätá  
so životom  kartuziánov a kamaldulov, ktorí žili v uzavretej časti kláštora. Fráter Cyprián  
bol známy lekárnik, ktorý zbieral liečivé rastliny, jeho“ herbár“ obsahuje 283 rastlín. 
15:30 – 17:30 h.    POPOLUDŇAJŠIE ŠPORTOVÉ AKTIVITY  v lone čistej prírody 
19:30 – 23:30 h.    SPOLOČENSKÝ VEČIEROK so živou hudbou DUO ZIMA   

STREDA 
08:30 – 16:30 h.     STOPY  SVETOVÉHO  DEDIČSTVA 
LEVOČA  – celodenný výlet 
Stredoveké mesto so zachovalými hradbami, najväčším obdlžníkovým námestím, kde v bazilike  
sv. Jakuba dominuje najvyšší gotický oltár, v blízkosti renesančná radnica so zvonicou a viac,  
ako 60 meštianskych domov zapísaných do svetového dedičstva UNESCO. Nad mestom sa vypína 
Mariánska hora s bazilikou Panny Márie a najstarším pútnickým miestom na Slovensku. 
17:00 – 17:30 h.  RÍMSKOKATOLÍCKA SV. OMŠA V HOTELI 

ŠTVRTOK 
08:00 – 16:30 h.         TRADIČNÉ TRHY S GORALSAKOU ARCHITEKTÚROU 
NOWY TARG , LUDZMIERZ - POĽSKO - celodenný výlet  
Najväčšia a najkrajšia tržnica na území malopoľského vojvodstva, kde dominujú centrálne 
zrubové objekty, ktoré charakterizujú podhaliansku architektúru. V objektoch sa nachádzajú 
kryté predajné miesta s pestrou  ponukou produktov a gastronomickými  službami.                    
SANKTUÁRIUM MATKY BOŽEJ – KRÁĽOVNEJ PODHALIA - Mariánska bazilika -  
pamiatka na sv. otca Jána Pavla II., kde 15 rokov pred zvolením za pápeža chytil žezlo, ktoré 
vypadlo z rúk sochy Matky Božej, čo bolo neskôr interpretované ako symbol prevzatia vedenia 
katolíckej cirkvi.                                              
18:00 – 22:00 h.     GORALSKÝ VEČER na ľudovú nôtu so  ZAMIŠKOVCAMI 

PIATOK 
08:30 – 13:30 h.   PRE MILOVNÍKOV DÁVNYCH ČIAS 
ĽUBOVNIANSKY HRAD,SKANZEN, VOJENSKÉ MÚZEUM MICHALA  STRENKA  - 
poldenný výlet   
Majestátny hrad Ľubovňa za svojimi múrmi ukrýval poľské korunovačné klenoty, stal sa väzením  
pre Mórica Beňovského, bol miestom stretnutí uhorských,  poľských kráľov, známy svojou  
viac než 700 ročnou históriou. 
Skanzen - najmladšie múzeum –súbor stavieb ľudovej architektúry Spiša a Šariša s najcennejším 
exponátom  gréckokatolíckym chrámom sv. Michala Archanjela. 
Vojenské múzeu M. Strenka pripomína pamiatku padlých v 2.svetovej vojne a účasť našich 
rodákov v protifašistickom odboji. 

  13:00 – 17:00 h.     RELAX  A  KRÁSA  NA  DOSAH –   pedikérske služby v hoteli 
  16:00 – 16:30 h.     AQUAFITTNESS  VO  VODE –  relaxačné pohybové aktivity                        

 

Zmena programu vyhradená a budete o nej informovaní počas pobytu.  
Animátorka: Ema Barlíková 0918 665 501 


