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SPISKIE MIASTECZKA I WIDOKI
33 km

BIAŁA SPISKA
- Strażki kasztel - Szlak wokół Tatr brzegiem
Popradu - Kieżmark starówka - Szlak wokół Tatr między Kieżmarkiem a Wierzbowem widoki - Żakowce - widoki na Tatry - Hozelec
- Poprad starówka - POPRAD-TATRY

SPISKIE MIASTECZKA I WIDOKI

360 m

1
Długość trasy:
33 km
Suma podjazdów: 360 m
Suma zjazdów:
360 m

Asfalt:
Szuter:
Teren:

31 km
2 km
0 km

Poza ruchem: 12 km
Boczne drogi: 18 km
Główne drogi: 3 km

Wycieczka odkrywa niezwykłe uroki okolic spiskiej Doliny Popradu między
Białą Spiską a Popradem, jej wielowiekowe miasteczka z ich skomplikowaną
wielonarodową historią i ciekawymi zabytkami, jak i imponujące przestrzenie
Pogórza Wierzbowskiego, jakby wyjętego z innej krainy, a wszystko to strzeżone przez stale obecny w oddali mur Tatr. Niezwykła podróż dla wszystkich
zmysłów, niewymagająca wielkiej tężyzny fizycznej.
UWAGA! Trasa zakłada powrót pociągiem!
Trasę możesz połączyć z: SK.02; SK.03; SK.04; SK.05
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Dokładna mapa, rodzaje nawierzchni, ślady, trasa w aplikacji:

www.szlakwokoltatr.eu/go/sk01

Wyruszamy ze stacji “Spišská Belá
2
zastávka”, na którą wrócimy na koniec
pociągiem z Popradu. Jedziemy do
zabytkowego centrum miasteczka.
Jego pierwotny, typowo spiski (liniowo-wrzecionowaty, z podłużnym
głównym placem w środku) układ
został tutaj mocno zatracony przez
zabudowę placu między ul. Hviezdoslavova i Slnečną. Przejeżdżamy obok
cmentarza - spotkamy na nim mogiły
z napisami po słowacku, niemiecku
i węgiersku. Biała Spiska jest słynna
między innymi dzięki produkowanej tutaj borovičce - tradycyjnej wódce jałowcowej.
Z Białej malowniczym zjazdem docieramy do Strażek, przejeżdżamy przez
urokliwy, nadrzeczny ogród angielski, obejmujący okolice renesansowego kasztelu w Strażkach2 (w środku obecnie muzeum, galeria sztuki oraz kawiarnia).
Kontynuujemy wzdłuż Popradu, przejeżdżamy wiszącym mostem3 na drugi
brzeg i obok starych przemysłowych
zabudowań zbliżamy się do centrum
3
Kieżmarku.
Kieżmark zasługuje na co
najmniej dłuższy spacer - odcinek
od zamku do kościołów ewangelickich warto pokonać pieszo.
Kieżmarski zamek4 mieści obecnie muzeum historii miasta, tutaj
mieszkała uznawana za pierwszą
tatrzańską turystkę Beata Łaska.
Warto zwiedzić przynajmniej cztery
zabytkowe kościoły: katolickie św.
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Krzyża (XV w.) i Panny Marii (XVIII w.) oraz ewangelickie: zbudowany z drewna
stary kościół artykularny (XVIII w., UNESCO) oraz oryginalny neobizantyjski
nowy (XIX w.), w którego krypcie znajduje się mauzoleum ważnego dla historii Węgier Imricha Thököly’ego. Obszar między tymi zabytkami to urokliwe
zabytkowe stare miasto, zachęcające, by usiąść na kawę przed dalszą podróżą.
Po wyjeździe z Kieżmarku czeka nas jeden z najpiękniejszych odcinków Szlaku
wokół Tatr. Ścieżka rowerowa do Wierzbowa1 wspina się na połogi grzbiet
Zawadki i Ostrej Skały w Pogórzu
Wierzbowskim. Czeka nas wspa4
niała jazda Szlakiem wiodącym
wśród bezkresnych przestrzeni, łąk
i pól, z majaczącymi w oddali Tatrami.
Docieramy do Wierzbowa, kolejnego
z zabytkowych spiskich miasteczek.
Był on jednym z 16 miast spiskich,
które między 1412 r. a 1769 r .były
pod władaniem polskich królów
oraz jedną z wielu podtatrzańskich
spiskich miejscowości, gdzie od XIII
w. do końca II wojny światowej żyła
liczna mniejszość saska (niemiecka),
5
co zauważymy nawiedzając tutejszy cmentarz5. Miasteczko posiada
baseny termalne.
Z Wierzbowa drogą lokalną
jedziemy do niewielkich, schowanych przed światem Żakowiec, za
którymi powracamy w imponujące
pagórkowate krajobrazy bezkresnych łąk i pól6. Przejeżdżamy
skrajem popradzkiego wysypiska,
niedaleko za nim docierając do rolniczego przysiółka Úsvit, za którym
czeka nas jeszcze ostatnia część widokowej uczty. Kończymy ją w Hozelcu, gdzie
wjeżdżamy na ruchliwą drogę główną, która po 2 km jazdy szerokim poboczem
wyprowadza nas na skrzyżowanie z ul. Levočską, którą jedziemy aż do rynku
w Popradzie. Z niego kierujemy się na dworzec, by pociągiem wrócić do Białej
Spiskiej
6
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