LEVOČA ( à 573 mètres d'altitude)

LŐCSE (573 m)

Levoča est mentionnée pour la première fois en 1249. Le commerce, notamment le
commerce international, a influencé d'une façon remarquableson développement. En
1271, un décret royal ľélève au rang de capitale de la Communauté des Saxons de Spiš
et la ville est dotée de nombreux privilèges de ville royale libre. Levoča est entourée de
remparts du moyen âge. Les maisons gothiques et Renaissance, qui bordent la place
rectangulaire de Maître Pavol, appartenaient à des riches commerçants et artisans
(surtout du 14 et du 15 siècle). Au milieu de la place se trouvent les monuments
dominants de laville – ľéglise évangélique, ľhotel de ville Renaissance, le campanile et
la Basilique Mineure Saint-Jacques qui possède un ensemble, unique au monde,
d'autels de style gothique tardif, Renaissance et baroque. L’autel de ľéglise,en bois,
dédié à Saint Jacques-le- Majeur, est le plus grand au monde. Il a été fabriqué en bois
de hêtre dans ľatelier du sculpteur en bois Maître Pavol de Levoča. Il a été
définitivement fini en 1517. Par ses oeuvres il se range parmi les plus célèbres
sculpteurs en bois de ľEurope médiévale. La colline de Marie (à 781 mètres d'altitude)
est connue pour les plus anciens et les plus grands pèlerinages de Slovaquie. Le 3 juillet
1995, la messe célébrée par le pape Jean Paul II a attiré 650 000 fidèles. En 1998
à Levoča a eu lieu la Conférence des présidents de 11pays de ľEurope centrale. À partir
du 27 juin 2009 la ville de Levoča et ľoeuvre de Maître Pavolsont inscrits surla liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

A város első írásos említése 1249-ből való. Lendületes fejlődését a kereskedelemnek
köszönheti, mely fokozatosan nemzetközi méreteket öltött. 1271-ben a várost a szepesi
szász tartomány központjaként említik, és szabad királyi városi jogokat kapott. A
középkori városfalak a mai napig csaknem teljesen körülövezik a régi városrészt. A
téglalap alakú Pál mester teret több mint hatvan gótikus és reneszánsz polgár- és
patríciusház veszi körül, legtöbbjük a 14 és 15. századból való. A tér közepén állnak a
városközpont meghatározó épületei : az evangélikus templom, a reneszánsz városháza, a
harangtorony és a Szent Jakab Bazilika minor, amelyben késő gótikus, reneszánsz és
barokk oltárok egyedülálló gyűjteménye található. A Szent Jakab templom főoltára a világ
legmagasabb (18,62 m) későgótikus, stílusban fából faragott szárnyasoltára, melyet 1517ben fejeztek. Szent Jakab-oltár Lőcsei Pál mester műhelyében készült. A 16. század elején
működő Lőcsei Pál mester szepesi fafaragó a leghíresebb közép-európai faszobrászok
egyike.
A lőcsei Mária-hegy (781 m) Szlovákia legrégebbi és legnevezetesebb
zarándokhelyeinek egyike. A legnagyobb zarándoklat 650 ezer hívő részvételével 1995.
július 3-án volt II. János Pál pápa részvételével. 1998-ban Lőcsén zajlott a 11 közép-európai
állam elnökeinek 5. találkozója. 2009. június 27-től Lőcse város és Pál mester műve
felkerült az UNESCO Világörökségének Listájára.

LEVOČA→LEVOČSKÁ DOLINA (3 – 6 km)
Trottoir cyclable
▪
Court de tenis
▪
Camping
▪
Petit lac artificiel ▪
Station de ski ▪ Bio piscine ▪ Étang ▪ Sentiers de randonné ▪ Circuits cyclo
LEVOČA → SPIŠSKÉ PODHRADIE (15 km)
Château Spišský hrad (UNESCO)
▪ Spišská Kapitula (UNESCO)
▪
Cathédrale
Saint-Martin ▪ Réserve naturelle ▪ Jérusalem de Spiš ▪ Synagogue
SPIŠSKÉ PODHRADIE → ŽEHRA (6 km)
Église du Saint-Esprit (UNESCO)
LEVOČA →PARC NATIONAL DU PARADIS SLOVAQUE (Slovenský raj)
Levoča→ Spišská Nová Ves → Čingov (18 km)
Levoča → Spišský Štvrtok → Podlesok (19 km)

LEVOČA  LEVOČSKÁ DOLINA (3 – 6 km)
Kerékpárút ▪ Teniszpálya ▪ Autóskemping ▪ Víztároló ▪ Síközpont ▪ Fürdőhely ▪. Halastó ▪
Turistaösvények ▪ Kerépárösvények
LEVOČA  SPIŠSKÉ PODHRADIE (15 km)
Spišský hrad (Szepesi vár) UNESCO
▪ Spišská Kapitula (Szepesi Káptalan) UNESCO –
Katedrála sv. Martina (Szent Márton Székesegyház )
▪ Dreveník Nemzeti
Természetvédelmi Terület ▪ Szepesi Jeruzsálem ▪ Zsinagóga
SPIŠSKÉ PODHRADIE  ŽEHRA (6 km)
Szentlélek templom (UNESCO) – Zsigra (Žehra)
LEVOČA → SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI PARK
Levoča → Spišská Nová Ves → Čingov (18 km)
Levoča  Spišský Štvrtok Hrabušice Podlesok (19 km)

