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SŁOWACJA – NESTVILLE
W programie: przejazd do miejscowości Wyżne Rubachy (spacer po uzdrowisku), Hniezdne - zwiedzanie muzeum Nestville,
przedstawiajace historyczny przegląd produkcji napojów alkoholowych i rzemiosł związanych z przetwarzaniem i magazynowaniem
spirytusu, degustacja napojów alkoholowych.

Nestville Park - jednym z głównych powodów wybudowania atrakcji turystycznej o tej nazwie było znaczące odkrycie
dokonane na podzamczu Zamku Lubowlańskiego w Starej Lubovni. Stopniowo uzupełniano je historycznymi
dokumentami, które dowodzą, iż w Starej Lubowli mieściła się najstarsza zachowana gorzelnia w Słowacji, wybudowana
jeszcze w połowie XVIII wieku. Dalsze wzmianki o zakładzie gorzelniczym
znajdziemy w opisie Zamku Lubowlańskiego w „Słowniku Geograficznym
Ziem Węgierskich” z 1851 r. Fundamenty starej gorzelni stoją do dziś pod
zamkiem. Prawdopodobnie mówimy o najstarszym zachowanym obiekcie
tego rodzaju na terytorium Słowacji. Nestville Park zapoznaje nas z jednym
z najbardziej malowniczych zakątków Słowacji.
Uzdrowisko Wyżnie Rubachy - Jego historia sięga XV wieku. Początkowy
rozwój uzdrowiska trwał do końca XVI wieku, gdy stanowiło ono własność
rodziny Lubomirskich, starostów Zamku Lubowlańskiego i spiskich miast,
które były oddane w zastaw Polsce. Zyskało ono wówczas uznanie polskiej
szlachty, a później węgierskich feudałów. Po powrocie miast spiskich do
Węgier, uzdrowisko stało się własnością państwa, co nie sprzyjało jego
rozwojowi. Częściowy renesans uzdrowisko przeżywało w XIX wieku, kiedy
stało się majątkiem rodziny Zamojskich, zwłaszcza za życia ostatniego z
nich, który przyczynił się do rozwoju uzdrowiska w okresie przed II wojną
światową. Lecznicze wody uzdrowiskowe należą do rodziny wód
mineralnych hydro – węglanowo - síarczanowych i wapniowo-magnezowych.
Dziewięć źródeł daje aż 150 litrów wody na sekundę o temperaturze od 19
do 22 °C. W uzdrowisku leczone są choroby układu nerwowego, choroby
płuc i narządów ruchu. Rużbachy są też znaną miejscowością
wypoczynkową. Wyjątkową atrakcją jest największe na Słowacji jezioro
trawertynowe Krater, o średnicy 20 metrów i głębokości 3 metry.

Czas trwania ok. 6,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

