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SŁOWACJA – STARA LUBOWNIA
UZDROWISKO WYŻNE RUŻBACHY
W programie: Zamek w Starej Lubowni, spacer po Uzdrowisku Wyżne Rużbachy (Jeziorko trawertynowe), czas wolny
ok. 1 godziny.
Stara Lubownia jest jednym z najstarszych miast obecnego Spisza. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z
1292, z czasów sporu polsko-węgierskiego o południowe tereny ziemi sądeckiej. Miasto powiatowe liczy ok. 15.500
mieszkańców. Leży na wysokości 545 m n.p.m., w dolinie Popradu między Magurą Spiską na północnym zachodzie,
Wyżyną Lubowlańską na północnym wschodzie i Górami Lewockimi na południu.
Zamek w Starej Lubowni
Wybudowany przez króla Karola Roberta, choć nie najpotężniejszy na
Słowacji, odegrał ważną rolę w historii Polski i Węgier. Pełnił funkcję
pogranicznej twierdzy obronnej mającej strzec terenów przygranicznych
Węgier. Od 1412 do 1772 należał do Polski (zastaw spiski). Urzędował tutaj
polski starosta zarządzający zastawem spiskim. Warto również wiedzieć, iż w
latach 1655-1661 przechowywane były tu polskie klejnoty koronne. Różne były
koleje losu zamku w Starej Lubowni, a jego historia jest tak bogata, iż warto
poświęcić trochę czasu na zwiedzenie tym bardziej, że w jednym miejscu
spotkały się historie Węgier, Polski i Słowacji.
Pośród parku leśnego na zachodnim skraju miejscowości, przy leczniczych
ciepłych źródłach mineralnych powstało uzdrowisko Wyżnie Rużbachy. 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 wapniowomagnezowych. 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 trawertynowi – krater,
o średnicy 20m i głębokości 3m.

Czas trwania ok. 7 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

