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PROGRAM 
 

WORKSHOP pre touroperátorov 

spojený s konferenciou, infocestou a sprievodným programom 
 

„ZIMA V SLOVENSKOM RAJI“ 
 

23. 1. 2014 (štvrtok) 
 

do 9.00    Príchod do Spišskej Novej Vsi a ubytovanie v hoteli 

 
9.00 – 11.00  Prehliadka mesta Spišská Nová Ves so sprievodcom, 1. časť  
  Prechádzka po najdlhšom šošovkovitom námestí v Európe s dôrazom na atraktivity 
  (Miesto prianí, Provinčný dom, Radnica) 
  10.00 – 10.30  Oficiálne prijatie primátorom mesta Spišská Nová Ves v obradnej sieni  

    Radnice (Radničné námestie 7) 
 
11.00 – 14.00 Konferencia v Dome bezhraničného priateľstva 
  (Multi centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves) 

Program konferencie – príloha tlačovej správy. 
 
14.00 – 14.30 Presun na obed 
 
14.30 – 15.30 Obed (koncertná sieň Reduty) 
 
15.30 – 18.45 Prehliadka mesta Spišská Nová Ves so sprievodcom, 2. časť 

  15.30 – 16.00  Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána (najväčšia mozaika) 
  16.00 – 16.30 Spišské divadlo 
  16.45 – 17.15 Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (najvyššia veža) 
  17.15 – 17.45 Evanjelický kostol 
  17.45 – 18.45 Galéria umelcov Spiša, následne presun na večeru 
 
18.45 – 20.30 Večera vo vybranom ubytovacom zariadení s jeho prehliadkou (Spišská Nová Ves) 
 
po 20.30 Návrat do hotela 

 

 

24. 1. 2014 (piatok) 
 

7.30 – 8.15 Raňajky v hoteli 
 
8.15 – 8.30 Nástup do autobusu pristaveného na parkovisko hotela 
 
8.30 – 17.00 Infocesta do Slovenského raja so sprievodcom  

  8.30 – 9.30 Návšteva Kostola Božieho Milosrdenstva (najväčší sklenený kríž, 
    výstava darov venovaných pápežovi Jánovi Pavlovi II.) 
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9.30 – 13.30 Zimná turistika v Slovenskom raji  
    (trasa bude vybratá podľa aktuálneho počasia a stavu roklín) 

13.30 – 14.30 Obed v reštaurácii Rumanka (Podlesok – Hrabušice) 
14.30 – 17.00 Zážitková prehliadka Podlesku a okolia (vozenie sa na saniach/koči s konským 

záprahom, v prípade záujmu jazda na koňoch, ukážky horolezeckej výstroje) 
+ stretnutie s miestnymi podnikateľmi v cestovnom ruchu (v Rumanke) 

 
17.00 – 17.30 Presun autobusom do hotela 
 
17.30 – 19.00 Osobné voľno 
 
19.00 – 19.30 Presun autobusom na večeru 
 
19.30 – 22.00 Večera vo vybranom ubytovacom zariadení s jeho prehliadkou (Smižany - Čingov) 
 
po 22.00 Návrat do hotela 

 

 

25. 1. 2014 (sobota) 
 

7.30 – 8.00 Raňajky v hoteli 
 
8.00 – 8.30 Odhlásenie z ubytovania 
 
8.30 – 8.45 Nástup do autobusu pristaveného na parkovisko hotela 
 
8.45 – 13.00 Infocesta do Slovenského raja so sprievodcom  

  8.45 – 12.00 Infocesta na juh Slovenského raja so zastávkou v bežkárskom areáli Grajnár, 
    návšteva lyžiarskeho strediska Mlynky – Dedinky s možnosťou zalyžovať si, 
    návšteva atrakcie – snežného hradu   
  11.00 – 12.00 Stretnutie s miestnymi podnikateľmi v cestovnom ruchu (v Motoreste Hámor) 

12.00 – 13.00 Obed, zhodnotenie a ukončenie workshopu (Mlynky) 
 
po 13.00              Odchod do Spišskej Novej Vsi a návrat domov 
 

 

(Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu.) 


