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NEDECA – ČERVENÝ KLÁŠTOR
NEDECA - Sromowské jazero - Velo Dunajec do Sromowiec
Niżných - Sromowce Niżne PL/SK lávka - Červený Kláštor
kláštor a výhľad na Pieniny - Lysá nad Dunajcom - NEDECA

27 km

NEDECA – ČERVENÝ KLÁŠTOR

170 m

Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

27 km
170 m
170 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

25 km
2 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

8 km
9 km
10 km

Jednoduchá trasa prechádzajúca dolinou Dunajca medzi dvomi veľkými atrakciami – Czorsztynským jazerom a Prielomom Dunajca. Prvá časť výletu vedie
severnou – poľskou stranou rieky, cestou Velo Dunajec od Nedece po úpätie
Troch korún. Druhá časť trasy je jazdou na slovenskej strane od významnej
pamiatky Červený Kláštor naspäť do Nedece. Cestou obdivujeme krásne
výhľady na Spišské Pieniny, Stredné Pieniny a Spišskú Maguru, malé dedinky
položené pozdĺž Dunajca a plte, ktoré sa pomaly plavia za žblnkotu vody.
POZOR! Nezabúdajte na prilbu – ak ju nemáte, na Slovensku môžete
dostať pokutu!
Trasu môžete spojiť s: 02; 04; 11; 12; 15; 16; 23
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/03

Vyrážame od barokového kostola
1
sv. Bartolomeja v Nedeci, ideme po
značkách Velo Dunajec, ktoré nás
budú sprevádzať takmer dvadsať
kilometrov. Dorazíme k Sromowskému jazeru – je to v podstate
umelá vodná nádrž, ktorá vznikla v roku 1994. Nadšenci historických pamiatok môžu prejsť
k hradu Nedeca, ktorý vidieť už
odtiaľto. Od jazera sa rozprestiera
uchvacujúci výhľad na stenu Troch
korún a pyramídu Macelowej hory1.
Obchádzame Sromowské jazero z južnej strany, prechádzame cez hrádzu
a hneď za ňou odbočujeme doprava do vedľajšej uličky. Cesta vedie väčšinou
pozdĺž rieky cez Sromowce Wyżne. Vychádzame z dediny a vchádzame do ďalšej
dedinky Kąty, kde plte čakajú na turistov, ktorí si chcú pozrieť Prielom Dunajca.
Pokračujeme teraz po hlavnej ceste, ale hneď v dedinke Sromowce Średnie
odbočujeme medzi staré domy a háje. Velo nás opäť zavedie na hlavnú cestu3
a už o chvíľu vidíme Sromowce Niżne
– jedno z centier cestovného ruchu
2
v Pieninách.
Po vjazde do dediny odbočujeme z cesty Velo Dunajec doľava,
na ul. Kościelnú, popri drevenom
kostole sv. Kataríny2 zo 16. storočia,
ďalej ul. Pod Brzegami, ktorá prechádza okrajom dediny, trochu nad ňou
až po budovu Pieninského národného parku. Tu odbočujeme doprava
alebo ideme ešte 300 m rovno k chate
Tri koruny, odkiaľ sa rozprestiera prekrásny výhľad na začiatok Prielomu
Dunajca.
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Ulicou Trzech Koron dorazíme na
3
kruhový objazd, na ktorom odbočujeme doľava, a lávkou prechádzame
na slovenskú stranu – obdivujeme
rieku a vypínajúce sa nad ňou bralá
Troch korún5. Odbočujeme doľava
a po 700 m sa dostávame k hradbám
starobylého Červeného kláštora4,
ktorý bol dávnejšie nielen náboženským, ale aj kultúrnym a vedeckým
strediskom. Tu bol vypracovaný prvý
preklad Biblie do slovenského jazyka
a lietajúci fráter Cyprián vytvoril veľkolepý herbár tatranských byliniek.
Za kláštorom sa začína Prielom Dunajca, trasa sa však otáča smerom na západ.
V prípade, že mu nevieme odolať – najbližší vyhliadkový úsek Prielomu sa začína
za približne 2 km (po štrku) od kláštora.
Trasa výletu vedie južným brehom Dunajca, prechádza popri križovatke s cestou
do Lechnice (kláštor bol pôvodne nazývaný lechnickým), za lúkami vchádzame do
dedinky Majere. Stále nás sprevádzajú výhľady na Pieniny, ktoré sa
4
vypínajú severne od Dunajca.
Za Majerami a ďalším zeleným
úsekom ideme ku križovatke s
cestou do Spišskej Starej Vsi. Ak
máme v nohách dostatok síl, stojí
za to prejsť ešte kúsok a zdolať toho
1,5 km do centra mestečka,, trochu
ospalého, ale úplne odlišného
od ostatných na trase.
Prechádzame cez Lysú nad
Dunajcom (historicky Kalemberk)
a vraciame sa do Poľska. Za poľanou Sosny (vľavo koliba, oštiepky) nás zase privítajú
krásy krajiny okolo Sromowského jazera. Vraciame sa do Nedece, kde sa výlet končí.
5
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