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PLÁŽ A VÝHĽADY
NOVÁ BELÁ - typická spišská zástavba - Krempachy - Cesta
okolo Tatier do Durštína - Durštín výhľady - zjazd do Nižných
Lápš - Vyšné Lapše – Tribšské sedlo - kostolík v Tribši - prielom
Bielej vody - NOVÁ BELÁ

25 km

PLÁŽ A VÝHĽ ADY

340 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

25 km
340 m
340 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

25 km
0 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

7 km
4 km
14 km

Výlet predstavuje spišsko-pieninský mix. Budeme musieť zdolávať príkre
stúpania, ale za odmenu nás čakajú veľkolepé a rozmanité panorámy. Nájdeme
tiež zaujímavé historické pamiatky a prírodné zvláštnosti. Celá trasa vedie
po Spiši, čo skúsené oko ľahko odhalí v tunajšej architektúre. Ponoríme sa
do bohatstva takmer panenskej prírody v okolí Durštína, započúvame sa do
žblnkotu Bielej vody pod impozantnou stenou Kramnice neďaleko Novej Belej,
kde možno začujeme aj slovenskú reč. Zaujímavé miestne názvy alebo staré
kostoly svedčia aj o tom, aké dlhé a bohaté sú dejiny tohto regiónu.
Trasu môžete spojiť s: 02; 03; 09; 11; 12; 15; 16; 22; 23
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/07

Vyrážame z Novej Belej. Je to
2
nezvyčajná dedina – aj keď leží
západne od Bielej vody, je na Spiši
a aj keď je v Poľsku, občas si všimneme znaky prítomnosti Slovákov.
Ideme smerom ku Krempachom,
pri prechode cez jednotlivé križovatky sa oplatí venovať pozornosť
typickej spišskej zástavbe – domy
stoja v rade a vytvárajú vretenovité
námestie, rovnobežne za domami
stoja stodoly2.
V Krempachoch (názov pochádza z nemčiny, Krummbach – znamená kľukatý
potok) míňame menší kostol sv. Valentína (na ľavej strane). Stojí za to zastaviť
sa a navštíviť cintorín, na ktorom uvidíme tabule v troch jazykoch: maďarskom,
slovenskom aj poľskom. Okolie je dodnes obývané slovenskou menšinou. Po
značkách Cesty okolo Tatier odbočujeme na ul. Tatrzańskú.
Na tatranské panorámy musíme však ešte chvíľu počkať. Za strelnicou
nás cesta povedie do malebného vidieckeho prostredia; členitý terén svedčí
o geologickej rôznorodosti tohto
miesta1. Jej prejavom sú o. i.
3
zaujímavé skalné odkryvy Lorencowých Skaliek s kyjakovitou vežou
skaly Gęśle. Treba sa však sústrediť
na cestu, pretože stúpanie je strmé.
Na hrebeni sa určite otočte, aby ste sa
mohli pokochať krásnou panorámou
územia medzi Durštínom a Krempachmi a s pomaly sa črtajúcimi
Tatrami na juhu.
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Pokračujeme Cestou okolo Tatier a vchádzame do Durštína. Rozmanitosť výhľadov, ktoré poskytuje táto dedina na streche Spiša, priam uchvacuje. Vystúpime
na hrebeň Honaja, kde sa otvára nádherná panoráma Tatier3. Za domami
sa ponárame do nezvyčajnej krajiny holí, lesov, príkrych pieninských svahov
a výhľadov na Pieniny a Tatry. Cesta
4
cez Honaj4 je jedným z najkrajších
úsekov Cesty okolo Tatier. POZOR
– zjazd je veľmi kľukatý a strmý!
Nasýtení zeleňou vychádzame v
Nižných Lapšoch, Cesta okolo Tatier
nás zavedie ku barokovému kostolu
sv. Kvirína zo 14. stor. Odtiaľ vytrvalo
stúpame hore hlavnou cestou cez
Stredné a Vyšné Lapše, až kým sa
nedostaneme na Tribšské sedlo5.
Hoci sme prešli iba kúsok, krajina sa
značne zmenila – je jemnejšia, skôr beskydská.
Zo sedla schádzame príjemným zjazdom do Tribša. Počas jazdy by sme
nemali prehliadnuť malý, ale zaujímavý drevený kostolík sv. Alžbety (16. stor.).
Za Tribšom prechádzame cez Bielu vodu (ostávame však na Spiši – rieka zmenila
svoj tok a zanechala spišskú dedinu Novú Belú na druhej strane!) a 200 m ďalej
odbočujeme doprava. Po 1,5 km
5
vchádzame na územie prielomu Bielej vody6 – rieka sa tu vinie tiesňavou
medzi skalami Kramnice a Obłazowej.
Táto posledná skala je tiež miestom
vzácnych archeologických nálezov.
Miesto sa výborne hodí na chvíľu
dlhšieho oddychu pri rieke. Ďalej
utečieme z hlavnej cesty vedľajšími
ulicami a vojdeme do centra Novej
Belej, kde sa končí náš výlet.
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