Spišský hrad a Sivá brada
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Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme sa vybrali navštíviť jeden z najnavštevovanejších hradov
Slovenska, Spišský hrad. Ráno sme si privstali na cestu vlakom do Popradu a potom diaľkovým
busom do Spišského Podhradia. Urobili sme však veľmi dobre, pretože prísť na hrad neskôr,
tak si vystojíme pekne dlhú nekonečnú radu.

Cesta na hrad bola príjemná, ale okolie podhradia a turistického chodníka, žltá turistická
značka, bolo zarastené a nevykosené, nehovoriac o množstve odpadkov ktoré ho lemujú. Na
hrad sme prišli medzi prvými a tak sme si mohli v pokoji, bez množstva návštevníkov prejsť celý
objekt hradu. Najviac sa nám páčila hradná kaplnka a jediná zachovaná hradná veža s veľmi
úzkym schodiskom, ale ďalekosiahlými výhľadmi. Naplnený zážitkami, po troch hodinách sme
opustili hrad a vratili sa do mestečka doplniť kalórie a prejsť sa historickou časťou mesta s
návštevou morového sĺpa na Marianskom námestí. Cestou späť z hradu sme navštívili ešte
historický cintorín, kde podľa mnohých honosných náhrobných kameňov bolo poznať, kto mal
moc vo svojich rukách. Navštíviť Spišské Podhradie a obísť Spišskú kapitulu, to by žiaden
turista neurobil. Spišská kapitula je vlastne mesto v meste s množstvom cirkevných objektov,
ktoré by si však zaslúžili opravu. Najhonostnejšou a najlepšie udržiavanou je budova
biskupského paláca. Našli sme tu aj skromný dom, v ktorom počas návštevy Slovenska v roku
1995 spal sv. otec Ján Pavol II. Po prehliadke kapituly sa cez rozsiahlu, niekoľkohektárovú
Kalváriu, zvanú tiež Spišský Jeruzalem, lokalita zvaná "Pažiť", ktorá leží na travrtínovom
podloží, sa presúvame smerom na Sivú bradu. Tu nad známymi liečivými sýrnatými prameňmi
tróni kaplnka sv. Kríža z roku 1675. Najstaršou stavbou tejto rozsiahlej kalvárie je však kaplnka
sv. Rozálie z r.1666. Vrelo odporúčame návštevu tohto miesta, ktoré určite každého nabije
pozitívnou energiou. Okruhom cez Kalváriu a Spišskú kapitulu sa vraciame späť do Spišského
Podhradia a busom mierime na vlak do Spišskej novej Vsi. Kto chce zažiť príjemný deň na
miestach dýchajúcimi históriou, tak Spiš je tá správna voľba.

{phocagallery view=category|categoryid=434|limitstart=0|limitcount=0}

1/2

Spišský hrad a Sivá brada

Posledná úprava Nedeľa, 04 September 2016 18:05

2/2

