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NAD BELOU A KEŽMARKOM
37 km

SPIŠSKÁ BELÁ - Cesta okolo Tatier - Tatranská Kotlina - Kežmarské
Žľaby - lesná cesta do Mlynčekov - Mlynčeky - Kežmarok - Cesta
okolo Tatier pozdĺž Popradu - Strážky park a kaštieľ - SPIŠSKÁ
BELÁ

NAD BELOU A KEŽMARKOM

360 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

37 km
360 m
360 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

35 km
2 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

20 km
12 km
5 km

Okolie Kežmarku a Spišskej Belej sú výbornou hodinou dejepisu Spiša – regiónu,
v ktorom po stáročia spolunažívalo sedem národností. Ale mestá nie sú jedinou
zaujímavosťou – trasa umožňuje spoznať prírodne zaujímavú oblasť medzi
nimi a úpätím Tatier – terény rozľahlých polí a tichých lesov, kde si s radosťou
môžeme vychutnávať ticho. Nebudú chýbať ani krásne výhľady na Tatry, ktoré
sa prezentujú naozaj veľkolepo, aj keď v diaľke.

Trasu môžete spojiť s: SK.01; SK.02; SK.04; SK.05
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/sk03

Auto si zaparkujeme pri spišskobelian2
skom cintoríne. Krátka návšteva cintorína nám umožní pochopiť, koľko
rôznych národností žilo dávnejšie na
Spiši – nájdeme tu náhrobky s nápismi
po maďarsky, nemecky a slovensky.
Ulicou SNP prichádzame na hlavnú
križovatku v meste. Trasa vedie ďalej
doľava ul. Zimnou, ale stojí za to aspoň
na chvíľu odbočiť doprava, do dávnej
historickej časti2 zatvorenej a dnes trochu narušenej novšou zástavbou medzi
ulicami Slnečnou a Hviezdoslavovou.
Pokračujeme smerom na sever ul. Zimnou. Po 1 km vchádzame na cyklistický chodník Cesty okolo Tatier1, ktorým pôjdeme 9 km až do Tatranskej Kotliny.
Míňame rozľahlé, takmer ploché
polia a veľmi nepatrne stúpame.
3
Na križovatke odbočujeme na
Cestu slobody (smerové tabule ukazujú Smokovce). Ďalšie 4 km trpezlivo
šliapeme krajnicou dosť frekventovanej
trasy až do Kežmarských Žľabov; stúpanie je tu strmšie ako chodníkom z Belej.
Keď dorazíme k roľníckej usadlosti
na pravej strane, už vieme, že takmer
14-kilometrové stúpanie sa konečne
skončilo. Odbočujeme doľava do
lesa na modrý cyklistický chodník
a pokračujeme lesnou cestou mimo
premávky. Úsek pred nami je príjemnou odmenou za predchádzajúcu námahu:
6 km lesného zjazdu!3 Schádzame prakticky bez žiadneho úsilia, obklopení
zeleňou. Stojí za to aspoň raz sa otočiť a v tuneli zelene sa zahľadieť na tatranské štíty.
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Na konci lesa vychádzame
v obci Mlynčeky, cez ktorú prechádzame hlavnou cestou a ideme až
k trase vedúcej ďalej do Kežmarku
(stále je to modrý cyklistický chodník).
Obklopuje nás opäť takmer rovinatá
panoráma polí4 južného úpätia Tatier.
Za železničnou traťou dorazíme
k ceste č. 66, keďže nemáme na výber,
pokračujeme ňou doprava, ale na najbližšej križovatke odbočujeme doľava,
na ul. Nižná brána. Za čerpacou stanicou zatáčame mierne doprava na
5
ul. Garbiarsku, ktorá sa za trasou č. 66
mení na Záhradnú a Nábrežnú vedúcu
pozdĺž Popradu. Na úrovni lávky pre
chodcov odbočujeme doľava na ul.
Vyšný mlyn, pokračujeme po nej až za
trasu č. 66 a znovu odbočujeme doľava
na ul. Mučeníkov. Odteraz už len rovno!
Pred nami prejazd cez historicky
najzaujímavejšiu časť Kežmarku
– míňame drevený evanjelický kostol
(UNESCO), novobyzantský nový evanjelický kostol, ďalej pomedzi pekné
meštianske domy ul. Hviezdoslavo6
vou s radnicou, paulínskym kostolom
a na konci máme stredoveký hrad5.
Na prechádzku starým mestom
v Kežmarku si nechajme aspoň dve
hodiny; môžeme sa len tak potúlať
alebo si sadnúť niekam na kávu.
Od hradu ideme po značkách
Cesty okolo Tatier až do Spišskej
Belej. Z mesta vychádzame na
staré priemyselné predmestia
a ďalej pokračujeme pozdĺž Popradu
na úpätí Jeruzalemského vrchu.
7
Originálnou visutou lávkou6
prechádzame na druhý breh rieky,
ďalej viac-menej súbežne s ňou
ďalší 1,5 km až k bránam parku pri
Kaštieli Strážky7. Goticko-renesančná
budova dnes stráži tichú anglickú
záhradu, cez ktorú je radosť sa prejsť.
Neďaleko za ňou sa Cesta okolo
Tatier vzďaľuje od rieky a prechádza
popod trasu č. 66. Dlhým rovným
úsekom stúpame nad zástavbu Strážok
a za oblúkom doprava vychádzame na
chodník cesty č. 66, ktorým pokračujeme. Už v hraniciach mesta Spišská Belá nás táto
cesta pod názvom ul. SNP vedie až k spišskobelianskemu cintorínu, kde sa končí náš výlet.
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