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Územie regiónu je popretkávané atrakciami, pamiatkami, turistickými trasami a inými zaujímavosťami. Pre
uľahčenie plánovania trasy Vám ponúkame niekoľko najkrajších výletných cieľov, ktoré možno navštíviť
v rámci jedného dňa a takto sa podrobnejšie zoznámiť s najzaujímavejšími atrakciami danej lokality.

1. SPIŠSKÝ HRAD A OKOLITÉ KULTÚRNE
A PRÍRODNÉ PAMIATKY
Sivá Brada. Je travertínová kopa, na ktorej vyviera
minerálny prameň. Ponúka možnosť priamo sledovať vznik travertínu.
Spišský salaš. Nájdete ho pod Sivou Bradou.
Môžete tu ochutnať regionálne špeciality a v jeho
záhrade si pozrieť drevorezby miestnych umelcov.
Spišská Kapitula. Je malé cirkevné mestečko.
Jeho dominantou je katedrála s vzácnou románskou sochou bieleho leva.
Spišský hrad. Je najväčšou zrúcaninou v strednej
Európe. V opravenej časti sa nachádza múzeum.
Dreveník. Táto národná pamiatka - travertínová
kopa - predstavuje raj pre skalolezcov. Nachádza
sa tu aj významné archeologické nálezisko.
Žehra. Malá obec, v ktorej si môžete pozrieť kostol
sv. Ducha s krásnymi zachovalými freskami.
Hodkovce. Ďalšia malá obec Spiša. Navštívte barokový kaštieľ v Hodkovciach s francúzskym parkom.
2. STAROBYLÁ LEVOČA, KÚPANIE NA BIO
KÚPALISKU, CYKLISTIKA V LEVOČSKÝCH
VRCHOCH
Levoča (UNESCO). Bývalá metropola starobylého
Spiša sa radí, vďaka svojej bohatej histórii a pozoruhodným architektonickým pamiatkam, medzi turisticky najnavštevovanejšie mestá na Slovensku.
Jej historická časť spolu s Dielom Majstra Pavla
bola 27. júna 2009 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami,
tvoriacimi hranicu historického jadra Levoče, sa
v mestskej pamiatkovej rezervácii nachádza viac
ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
Mariánska hora. Je členom Európskeho združenia mariánskych pútnických centier. Na vyvýšenine sa nachádza Bazilika Navštívenia Panny Márie,
gréckokatolícka kaplnka, pútnický a exercičný dom
a vonkajší oltár. Drevený kríž na úpätí hory pripomína návštevu pápeža Jána Pavla II. v roku 1995.
Mariánskou horou v Levoči prechádza medzinárodná Mariánska turistická trasa.
Bio kúpalisko v Levočskej Doline. Areál s prírodným kúpaliskom, ktoré rešpektuje životné prostredie a ľudské zdravie spolu s jazierkom na rybolov
sa nachádza 6 km od Levoče, v mestskej časti Levočská Dolina.
Cyklistika v Levočských vrchoch. Pohorím vedie množstvo turistických a cyklistických chodníkov. Značkované trasy poskytujú ozajstné rekre-
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ačné turistické i cyklistické putovanie s nádhernými
výhľadmi na široké okolie.
3. BELIANSKE TATRY – ŽDIAR
Belianska jaskyňa. Je jediná prístupná kvapľová
jaskyňa vo Vysokých Tatrách. Jej vyhliadková trasa
má 1370 m.
Ždiar. Vyberte sa na prehliadku obce s ľudovou architektúrou, navštívte múzeum a reštauráciu Ždiarsky dom.
Bachledka SKI & SUN. Ponúka návštevníkom bobovú dráhu, náučný chodník, discgolf, vyhliadkovú
vežu, detský areál a mnoho iných prekvapení.
Cyklochodník Tatranská kotlina – Spišská Belá.
Je asfaltový chodník s odpočívadlami, vhodný pre
bicyklistov aj korčuliarov.
4. HISTORICKÝ KEŽMAROK, VODNÁ NÁDRŽ
ZLATNÁ, TERMÁLNE KÚPALISKO VRBOV
Kežmarok. Prechádzka historickým centrom
a uličkami pohladí dušu milovníkom histórie. K unikátom patrí Drevený artikulárny kostol (UNESCO),
Nový evanjelický kostol, lýceum, Bazilika sv. Kríža
a renesančná zvonica.
Hrad v Kežmarku. Tento mestský hrad so zaujímavou expozíciou a múzeom patrí medzi turisticky
vyhľadávané objekty.
Vodná nádrž Zlatná. Je to obľúbená oddychová
zóna a vhodný cieľ pre výlet na bicykli. Po ceste
môžete navštíviť Ranč Čajka.
Termálne kúpalisko Vrbov. Celoročné kúpalisko
s prírodnou geotermálnou vodou ponúka kúpanie
v 10-tich bazénoch.
5. PIENINY - NA PLTI, RAFTE, BICYKLI ALEBO DO KÚPEĽOV
Rafting Pieniny. Dožičte si vzrušujúci zážitok
na člne medzi vlnami divokej rieky.
Červený Kláštor. Kláštor je historickou pamiatkou
Pienin so zaujímavou expozíciou o živote a práci
mníchov.
Splav Dunajca na pltiach. Plavba na drevených pltiach z Červeného Kláštora alebo Majerov
do Lesnice Vám prinesie nezabudnuteľný zážitok.
Cyklistika v okolí Dunajca. Pre návrat po plavbe
plťou môžete použiť bicykel. Trasy sú dobre značené a požičovní bicyklov nájdete niekoľko.
KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka.
Nádherný areál kúpeľov, v ktorom nájdete liečivý
prameň, kúpeľný Dom zdravia s ponukou procedúr
a mnoho športových a oddychových zón pre trávenie voľného času návštevníkmi každého veku.
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Región je doslova pokladnicou vzácnych historických pamiatok. Na malom území nájdete až tri lokality
zaradené do UNESCO, môžete obdivovať mnoho gotických sakrálnych stavieb i renesančných zvoníc,
hrady, kaštiele i radnice. Je jedno, ktorým smerom sa vyberiete, krásne pamiatky nájdete na každom
kroku. Môžete využiť napríklad smerovníky ukazujúce gotickú cestu...

KEŽMAROK Historické pamiatky mesta
1. Drevený artikulárny kostol (UNESCO)
Drevený evanjelický artikulárny kostol bol zapísaný
v zozname UNESCO. Kostol je postavený v slohu
ľudového baroka. Mohutná maľovaná klenba sa
opiera o štyri točité stĺpy a obvodové múry. Na prízemí a šiestich chóroch je miesto pre vyše 1500 ľudí.
2. Nový evanjelický kostol v Kežmarku
V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového reprezentatívnejšieho chrámu. Stavba nemá jednotný stavebný štýl.
Obsahuje prvky byzantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôzne orientálne.
3. Evanjelické lýceum Kežmarok
Prvé správy o existencii kežmarskej mestskej školy
sú z rokov 1383 – 1392. Po roku 1531 dostala charakter protestantského gymnázia, pri ktorom neskôr vznikli akademické triedy s katedrou filozofie,
práva a teológie, čím sa škola zmenila na lýceum.
V budove lýcea je umiestnená najväčšia školská
historická knižnica v strednej Európe. Knižnica má
150 000 zväzkov všetkých možných odborov i svetových jazykov.
4. Hrad - múzeum Kežmarok
Hrad patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarok preto,
aby ho bránil pred nepriateľmi. Napokon však jeho
majitelia bojovali proti Kežmarku, ktorý sa nechcel
vzdať práv slobodného kráľovského mesta a byť
obyčajným poddanským mestečkom. Posledným
vlastníkom hradu bol Ferdinand Rueber, od ktorého
si mesto r. 1702 zakúpilo hrad do svojho vlastníctva.
5. Rímsko - katolícky kostol sv. Kríža, zvonica
v Kežmarku
Kostol sv. Kríža má svoje začiatky v slovanskej
osade, o čom svedčí aj stáročia používaný názov
Windischgrund (slovanské územie). Najstaršie kamenné časti kostola sú z pol. 13. stor. Prevažne
gotický je aj interiér – bočné oltáre, krstiteľnica,
stallum. Z r. 1518 pochádza renesančná lavica pod
veľkým chórom, kde sedela mestská rada s richtárom. V blízkosti kostola je renesančná zvonica z r.
1591, považovaná za najkrajšiu spišskú kampanilu.
6. Starý trh - najstaršia ulička v Kežmarku
Starý trh sa považuje za jednu z najstarších kežmarských ulíc – základy väčšiny domov pochádzajú z 13. storočia. Na hornom i dolnom konci ulice
sú typické spišské remeselné domy. Za domami je
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torzo mestského opevnenia. V dome č. 39 sa schádzali študenti – členovia tajného spolku Mor ho!,
ktorí boli za svoje presvedčenie vylúčení zo všetkých uhorských škôl.
Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok
 +421 52 449 21 35
 info@kezmarok.sk
15. jún - 15. september:
09:00 do 17:00 (vrátane sviatkov, sobôt a nediel)
16. september až 14. jún:
Pondelok - Piatok: 09:00 do 17:00 (13:00-14:00
obedňajšia prestávka), Sobota: 09:00 - 13:00, Nedeľa, štátne a cirkevné sviatky zatvorené.
LEVOČA Historické pamiatky mesta
7. Námestie Majstra Pavla
Lemujú ho impozantné gotické a renesančné domy,
prevažne zo 14. – 15. storočia. Slávne obdobie
mesta pripomína Thurzov dom s renesančnou atikou a sgrafi tom, Veľký župný dom patriaci k najkrajším v bývalom Uhorsku, architektonicky vzácny
Hainov dom, Schwabov palác s pozoruhodným
arkádovým dvorom, Máriássyho dom s neskorogotickým kamenným portálom a Spillenbergov dom
zdobený mušľami. Námestiu dominuje Bazilika sv.
Jakuba, Radnica a evanjelický kostol. Turistickou
atrakciou je Klietka hanby.
8. Bazilika sv. Jakuba (UNESCO)
Gotická pamiatka umeleckej a historickej hodnoty,
najväčšia sakrálna stavba na Spiši a druhá najväčšia na Slovensku je pýchou mesta. Samotná svätyňa s najvyšším neskorogotickým dreveným krídlovým oltárom na svete (výška - 18,62 m, šírka - 6,27
metra) z rezbárskej dielne Majstra Pavla z Levoče,
kolekciou ďalších drevených oltárov, vzácnymi nástennými maľbami a iným cenným mobiliárom je
spolu s dielom barokového zlatníka Jána Szilassyho národnou kultúrnou pamiatkou.
9. Radnica
Do dnešnej podoby bola prestavaná v rokoch 1893
– 1895. Nad renesančnými arkádami na južnej fasáde budovy sú namaľované alegorické postavy
piatich meštianskych cností z roku 1615. Opatrnosť,
udatnosť, trpezlivosť, spravodlivosť a striedmosť
vyobrazujú ženské postavy. V interiéri sa nachádza
múzeum, ku ktorého zaujímavým exponátom patrí
obraz legendárnej Levočskej bielej panej a kúsok
z jej šiat.
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10. Klietka hanby
Stredoveký šesťhranný pranier zo 16. storočia stojí
na pevnom základe vedľa radnice a je zhotovený zo
železných tyčí, ozdobený železnými srdcami a ľaliami. Odpykávali sa v ňom priestupky proti platným zákonom i morálke, na ktoré sa nevzťahovali
hrdelné tresty. Takýmto spôsobom boli tiež trestané ženy, ktoré sa po zažatí lámp vydali do nočných
ulíc bez sprievodu muža.
11. Dom Majstra Pavla
V stredovekom meštianskom gotickom dome so
zachovaným gotickým lomeným portálom a mušľami zdobenou fasádou je umiestnené múzeum. Dokumentuje život a sochárske dielo jedného z najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbára
Majstra Pavla z Levoče, ktoré bolo uznané ako
výnimočný prínos pre svetové kultúrne bohatstvo.
12. Bazilika Navštívenia Panny Márie
na Mariánskej hore
Kostol je filiálkou hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
– Baziliky Santa Maria Maggiore, s plnými právami
a odpustkami. V jeho interiéri sa nachádza oltár
s gotickou sochou Panny Márie, pochádzajúci z obdobia okolo roku 1470. Cestu k bazilike lemuje lipová aleja, ktorá bola pomenovaná po Svätom Otcovi
„Aleja Jána Pavla II.“ z príležitosti 10. výročia pápežskej návštevy. Súčasťou aleje je päť kaplniek, pripomínajúcich osoby a udalosti zo života Panny Márie.
Informačná kancelária mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
 +421 53 451 37 63
 ikle@levoca.sk
www.ik.levoca.eu
MÁJ – SEPTEMBER
pondelok – nedeľa: 9:00 – 18:00
OKTÓBER – APRÍL
pondelok – piatok: 8:30 – 16:30
13. SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO)
Zrúcanina hradu týčiaca sa na vyše 200 metrov
vysokej travertínovej kope zaujme už z ďalekého
okolia. Od mena hradu, ktorý suverénne dominuje celému okoliu, sa odvodzuje názov Spiš. Jeho
počiatky siahajú do polovice 12. storočia, hoci dávno predtým bolo na jeho mieste keltské a neskôr
na susednom kopci slovanské hradisko. Dodnes
prekvapuje jeho veľká rozloha, ktorá ho radí medzi
najväčšie hrady Európy, ako i jeho monumentálna
architektúra. Bol sídlom hlavných županov Spiša,
obývaný do konca 17. storočia. Jeho majitelia - rodina Csáky - sa potom presťahovali do modernejších kaštieľov v Bijacovciach, Hodkovciach a iných.
 +421 53 454 13 36, +421 53 451 27 86
 info@spisskemuzeum.com
www.spisskemuzeum.com
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14. SPIŠSKÁ KAPITULA (UNESCO)
Oproti hradu sa na kopci týči Spišská Kapitula cirkevné mestečko - charakteristické katedrálou
s dvoma románskymi vežami. Od roku 1776 je
sídlom Spišského biskupstva. Spomedzi jeho pamiatok si zaslúži pozornosť najmä románska soška
„biely lev“, oltár v Zápoľského kaplnke i prekrásne
renesančné epitafy Imricha a Štefana Zápoľského.
15. SPIŠSKÝ JERUZALEM
V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátny koncept teritória, ktoré pripomína Jeruzalem. Hypotézu o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Veriacim malo
umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú cestu v časoch, keď boli púte do Svätej zeme problematické.
16. SPIŠSKÉ PODHRADIE
Oblasť pod hradom bola živým remeselníckym
mestečkom. Už od 17. storočia tu bola nemocnica
a kláštor Milosrdných bratov. Z bohatého interiéru
katolíckeho kostola sa zachovalo len niekoľko obrazov a gotická krstiteľnica. V meste bývalo vyše
600 Židov, po ktorých ostala synagóga.
17. ŽEHRA (UNESCO)
Obec Žehra je významnou archeologickou lokalitou. Nachádza sa v nej starobylý ranogotický kostol Ducha Svätého. V jeho interiéri sa nachádzajú
vzácne gotické plastiky zo začiatku 15. storočia
a kamenná krstiteľnica z 13. storočia. V Hodkovciach, miestnej časti Žehry, je barokový kaštieľ
z roku 1703 s udržiavaným francúzskym parkom.
Park a časť kaštieľa je pre návštevníkov prístupná,
aj keď tu sídli domov sociálnych služieb.
18. RENESANČNÉ ZVONICE NA SPIŠI
Zvonice sú mohutné štvorboké stavby so zvukovými oknami v tvare veže. Pochádzajú z obdobia
renesancie. I keď sa zväčša stavali v areáli kostolov, neslúžili len cirkevným účelom. Mestá a obce
ich využívali aj ako strážne veže a pozorovateľne
a hlásili nimi v prípade hrozby poplach. Ide o ojedinelé stavby v rámci Európy. Nájdete ich napríklad
v Kežmarku, Vrbove, Spišskej Belej, Ľubici, Poprade, Spišskej Sobote, Podolínci či v Strážkach. Viac
info o projekte na: http://zvonice.nzw.sk/
19. GOTICKÁ CESTA
Je to tematická, kultúrno-poznávacia cesta. V ucelenom okruhu predstavuje najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-Gemer. Rozdelená je do štyroch okruhov - Spišsko-Gemerský,
Pieninský, Tatranský a Gemersko-Rimavský. Trasy
sú značené cestnými značkami a jednotlivé pamiatky osadené informačnými tabuľami.
Viac info o projekte: www.gothicroute.sk
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Historické diela a výtvarné umenie je možné obdivovať v niekoľkých múzeách a galériách, ktoré vystavujú
zbierky šikovných miestnych remeselníkov, umelcov, ale i vedcov, bádateľov či mníchov. Ich návšteva je
ideálnym programom cez daždivé dni.

1. Múzeum Červený Kláštor
Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, leží v malebnom vyústení Lipníka
do prielomu Dunajca v Pieninách. Kláštor pôvodne
slúžil reholi kartuziánskych, neskôr kamadulských
mníchov. Muzeálna expozícia približuje históriu
a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti
severného Spiša.
Pod lipami č. 20, 059 06 Červený Kláštor
 +421 52 482 20 57
 muzeumcervenyklastor@
muzeumcervenyklastor.sk
www.muzeumcervenyklastor.sk
2. Múzeum Dr. Michala Greisigera
v Spišskej Belej
Múzeum Michala Greisigera, nachádzajúce sa
v jeho dome, približuje život a činnosť polyhistora
a mestského lekára zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami mestečka. Popri
práci mestského lekára sa Greisiger venoval skúmaniu flóry a fauny Spiša a archeologickým výskumom v regióne. V expozícii sa vystavujú doklady o jeho vedeckých záľubách i nábytok a nástroje
z jeho lekárskej ordinácie.
Hviezdoslavova 21
059 01 Spišská Belá
 +421 52 459 13 22
3. Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej
V múzeu je zobrazené životné dielo J. M. Petzvala s prehľadom vývoja optického zobrazovania až
po prvú snímku, ktorá bola v 19. storočí nazvaná
fotografiou. Zachované sú aj fotokópie výpočtu najslávnejšieho objektívu, celokovový dagerotypický
prístroj s Petzvalovým objektívom a iné vzácne
výsledky jeho práce. Petzvalov objav znamenal obrovský rozvoj fotografického priemyslu.
Petzvalova 30, 05901 Spišská Belá
 +421 52 459 13 07
 muzeum.petzval@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
4. Kaštieľ Strážky - Spišská Belá
Kaštieľ patril rodine Horváth-Stansithovcov a neskôr rodine Medňanských a Czóbelovcov. Po smrti poslednej majiteľky r. 1972 sa správcom kaštieľa
stala Slovenská národná galéria. Stále expozície
približujú najmä dielo Ladislava Mednyánskeho,
zbierky historickej knižnice a mobiliár kaštieľa. Dnes sa v kaštieli organizujú rôzne kultúrne
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programy a Kaštieľne hry. V rozsiahlom areáli
kaštieľa a v priľahlom anglickom parku ukončenom riekou Poprad majú návštevníci možnosť príjemnej relaxácie.
Medňanského 25, 059 01 Spišská Belá
 +421 52 458 11 52 alebo +421 52 458 13 12
 strazky@sng.sk
www.sng.sk
5. Expozícia historických vozidiel Múzeum hrad Kežmarok
V expozícii historických vozidiel a hasičskej techniky je možné vidieť unikátne autá a motorky. V zbierke sa nachádzajú napríklad Praga Alpha Phaeton,
v ktorej Tomáš Baťa cestoval po okolí mesta Poprad a hľadal miesto pre svoju novú „fabriku“, vybudovanú vo Svite. Unikátne hasičské auto Škoda
154 (1929), jediné svojho druhu v Európe, Škoda
Popular (1937 - 1938) a mnohé iné.
Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok
 +421 52 428 00 72, +421 918 742 726
 lektori@kezmarok.com
www.kezmarok.com
6. SNM – Spišské múzeum v Levoči
V meste má tri expozície – Radnicu, Dom Majstra Pavla a Výstavnú sieň. Expozícia v Radnici
je venovaná dejinám mesta a predstavuje ukážky vývoja sochárskej a maliarskej tvorby, ako aj
vývoj umeleckých remesiel na Spiši. Konajú sa
tu výstavy, prednášky, koncerty a konferencie.
V Dome Majstra Pavla nájdu návštevníci odpovede na otázky týkajúce sa osoby stredovekého
rezbára, ktorého meno sa spája s Levočou. Výstavná sieň múzea slúži celoročne výstavám. Ďalšou expozíciou múzea je Spišský hrad (UNESCO)
v Spišskom Podhradí.
Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
 +421 53 451 27 86
 info@spisskemuzeum.com
www.spisskemuzeum.com
7. Galéria Mesta Levoča
Nachádza sa v historickom Máriássyho dome so
vzácnym kamenným portálom. Poskytuje miesto
pre umelecké besedy a stretnutia i výstavný
priestor nielen levočským umelcom.
Námestie Majstra Pavla 43
 +421 903 645 863
 msks.galeria@gmail.com
www.galeria.levoca.eu

8. Múzeum špeciálneho školstva
Expozícia je rozdelená do štyroch častí. Prvá je
venovaná histórii, v druhej je špeciálna knižnica.
Tretia sekcia predstavuje učebné pomôcky využívané žiakmi špeciálnych škôl s rôznym druhom
znevýhodnenia. Prehliadka končí v časti venovanej
ľudským zmyslom – hmatu, zraku, sluchu a čuchu.
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
 +421 53 451 28 63, +421 918 625 285
 mss.levoca@gmail.com
www.msslevoca.sk

9. Lyžiarske múzeum v Tatranskej Lomnici
Múzeum sa venuje histórií, vzniku a vývoju zimných športov vo Vysokých Tatrách od ich samého
počiatku až do roku 1945. Najväčším lákadlom pre
návštevníkov sú 3,07 m dlhé lyže z roku 1885, expozícia starých bobov, dielňa na výrobu lyží, lyžiarskych palíc a lyžiarskych topánok.
059 60 Tatranská Lomnica 97
 +421 905 592 858
 hubacvlado@gmail.com
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V rázovitých dedinách regiónu obyvatelia do dnes dodržiavajú rôzne tradície a zvyky. Počas sviatkov chodia oblečení v krojoch a stále častejšie vídať aj pekne obnovené tradičné drevenice. Zvyky sa preniesli aj
do každodenného života ľudí, ktorí si ctia prácu predkov a žijú v súlade s prírodou.

1. Ždiar, múzeum Ždiarsky dom
Obec Ždiar patrí medzi klenoty Slovenska. Je rázovitou podtatranskou obcou so svojimi typickými
tradíciami, zvyklosťami a folklórom. O živote, zvykoch a bývaní Ždiaranov je možné sa dozvedieť
v miestnom múzeu. Popri zaujímavom výklade
z úst správcu múzea oblečeného v ždiarskom kroji,
majú návštevníci možnosť zažiť ždiarsku svadbu
a obliecť sa do kroja. Sprievodnou akciou môže byť
aj jazda na konskom záprahu, ochutnávka miestnych špecialít či tóny goralskej hudby.
2. Osturňa, pamiatková rezervácia ľudovej
architektúry
Obec Osturňa patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry má 157 pamiatkovo chránených
objektov (drevenice), ktoré sú zachované v ich pôvodnom stave. Obec pravidelne organizuje rôzne
folklórne a tradičné podujatia.
3. Pieniny, splav Dunajca na pltiach
Splav na tradičných drevených pltiach prírodným
kaňonom rieky Dunajec a s historickým výkladom

od sprievodcu, patrí k najväčším atrakciám Zamaguria a Pienin. Ide o veľmi autentický zážitok. Z prístaviska pltí Majere-Kvašné lúky do Lesnice v dĺžke
11 km a z prístaviska Červený Kláštor do Lesnice
v dĺžke 9 km zažijete nevšednú plavbu. Okrem
plavby pre Vás spoločnosť zorganizuje aj iné vodácke aktivity s piknikom a občerstvením.
Červený Kláštor 93, 059 06 Červený Kláštor
 +421 52 482 26 56, +421 905 269 315
4. Malá Franková, ľudové múzeum hlaholiky
V rázovitej obci nájdete okrem podsvieteného kríža
týčiaceho sa na kopci aj jediné slovenské ľudové múzeum hlaholiky tzv. Ogrod svätých sedmopočetníkov.
Okrem dejín prvého slovanského písma sa tu nachádzajú informácie o živote sv. Cyrila a Metoda a ich
učeníkov. Raritou tohto areálu je aj najmenší drevený
kostolík na Slovensku, ktorý je zmenšeninou dnes už
neexistujúceho kresťanského chrámu na Devíne.
5. Veľká Franková
Obec obklopená prekrásnymi panorámami lúk s pasúcimi sa ovečkami.
www.velkafrankova.sk
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NAJKRAJŠIE
VÝHLADY
A PANORÁMY
Z dovolenky a výletu si chce každý odniesť tie najkrajšie fotky. Máme pre vás niekoľko typov na miesta s očarujúcim výhľadom a panorámou.
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1. Vyhliadková veža, Bachledova dolina, Ždiar
2. Terasa Ždiarskeho múzea, Ždiar
3. Kopské sedlo, Belianske Tatry, Ždiar
4. Podsvietený kríž, Malá Franková
5. Ostrá skala, Vrbov
6. Sivá brada, Spišské Podhradie
7. Spišský hrad, Žehra
8. Mariánska Hora, Levoča
9. Tri koruny, Pieniny
10. Hanušovské sedlo, Spišské Hanušovce
11. Veža Baziliky sv. Jakuba, Levoča
12. Chodník korunami stromov,
Bachledova dolina
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Oblasť Tatry - Spiš - Pieniny je hornatá a prevažne horská. Ľudia sa tu už od nepamäti živili ovčiarstvom
a obrábaním horských políčok, na ktorých sa darí prevažne zemiakom, obilninám a kukurici. Keďže podnebie je prevažne chladné, obyvatelia sa zohrievali pohárikom páleného, teplým čajom a medom, pochutnávali si na čerstvom chlebe, domácich klobáskach a syroch. Ochutnajte miestne výrobky – tatranské syry,
údenú slaninku a klobásky, čaje z miestnych byliniek, chrumkavý chlebík či obľúbený likér Tatranský čaj.
Miestnu kuchyňu si určite zamiluje, odporúčame ju ochutnať v týchto prevádzkach:
1. Ždiarsky dom reštaurácia
Tradičná goralská reštaurácia ponúka domáce špeciality podľa starých receptúr. Halušky, pirohy, rebrá, kolená - to sú jedlá, ktoré sa vám budú spájať
s touto reštauráciou. Bonusom je úchvatný výhľad
na bralá Belianskych Tatier priamo z letnej terasy.
Ždiar 260, 059 55 Ždiar
 +421 907 468 034
reštaurácia Ždiarsky dom
2. Hotel Strachan Bachledka – reštaurácia
Pri vstupnej stanici lanovky v Bachledovej doline
sa nachádza štýlový Hotel Strachan Bachledka. Po
športovom výkone pošteklia chuťové kanáliky veľkých i malých lyžiarov chutné tradičné jedlá zo zemiakov, syra, kapusty, mäsa, alebo sladké variácie
palaciniek, rezancov či halušiek.
3. Koliba reštaurácia
Reštaurácia Koliba sa nachádza v prekrásnom lesnom prostredí Tatranskej Kotliny na území TANAPU priamo pod Belianskou jaskyňou. Pochutnáte
si tu na širokej ponuke tradičných slovenských špecialít a zabavíte sa pri živej ľudovej hudbe.
Tatranská Kotlina 37, 059 54 Vysoké Tatry
 +421 903 347 745
www.penzion-koliba.sk
4. U Jakuba reštaurácia
Slovenská reštaurácia U Jakuba sa nachádza cca
4 min. cesty pešo od Kežmarského hradu na ulici Starý trh 39. Reštaurácia ponúka bohatý výber
chutných jedál tradičnej domácej slovenskej aj medzinárodnej kuchyne vo veľmi príjemnom prostredí.
Starý trh 39, 060 01 Kežmarok
 +421 52 452 63 15
www.penzionujakuba.sk
5. Kúpeľná reštaurácia
Pošteklite svoje chuťové poháriky na mieste, ktoré
dýcha históriou, v prvej murovanej kúpeľnej budove
z roku 1884. Pochutíte si nielen na tradičných jedlách
z regiónu, ale aj na kulinárskych špecialitách.
Červený Kláštor 147, 059 06 Červený Kláštor
 +421 903 754 197, +421 52 482 2027
www.kupeleck.sk
6. Reštaurácia Resort Levočská Dolina
Tradičné jedlá majú aj v modernej gastronómii
svoje miesto. Navštívte reštauráciu s príjemným
interiérom a prekrásnym výhľadom na okolitú prí16

rodu Levočských vrchov. V budove reštaurácie sa
nachádza aj recepcia, bowling, wellness, masáže.
Resort Levočská Dolina, Levočská Dolina 3227/50
054 01 Levoča
 +421 911 789 636
 info@levocskadolina.sk
7. Goral motorest
Reštaurácia je gastronomicky zameraná na slovenskú kuchyňu. Nájdete tu typické slovenské špeciality, ale aj zdravé zeleninové jedlá. Interiér reštaurácie
vychádza z goralskej ľudovej architektúry.
SNP 8, (za čerpacou stanicou OMV),
059 01 Spišská Belá
 +421 915 650 320
 goral.motorest@gmail.com
www.motorestgoral.sk
8. U troch apoštolov reštaurácia
Reštaurácia u troch Apoštolov sídli v zrekonštruovanom meštianskom dome zo 14 . storočia. Z okien
je nádherný výhľad na stredoveké centrum Levoče.
Reštaurácia má všetky predpoklady omámiť Vás
svojou unikátnou atmosférou a eleganciou.
Nám. Majstra Pavla 11, 054 01 Levoča
 +421 905 475 044
www.restauraciau3apostolov.sk
9. Kupecká Bašta reštaurácia
Podnik sídli v zaujímavom historickom objekte bašty z roku 1649, ktorá pôvodne slúžila na obranu
mesta. Teraz sa tu nachádza útulná reštaurácia
s ochotnou obsluhu a dobrými službami.
Kukučínova 2, 054 01 Levoča
 + 421 908 989 626,
www.kupeckabasta.sk
10. Spišský salaš reštaurácia
Salaš je pre mnohých pravidelnou zastávkou po ceste
na Spišský hrad. Okrem čerstvých mliečnych výrobkov a slovenských jedál tu nájdete aj príjemnú terasu
s detským ihriskom a sochami miestnych rezbárov.
Levočská cesta 11, 053 04 Spišské Podhradie
 +421 53 454 12 02
11. U pltníka Jaška
V kolibe a reštaurácii v nádhernom prostredí priamo na brehu rieky Dunajec môžete ochutnať špecialít goralskej a domácej kuchyne.
Červený Kláštor 93
 +421 52 482 26 56, +421 905 471 108,
+421 915 890 937
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Na malom území sa nachádza hneď niekoľko liečivých, termálnych a zážitkových kúpalísk a kúpeľov. Tie
poskytnú blahodarný oddych nielen telu, ale aj duši. Radosť a zábavu prinesú vám a vašim najmenším
vodné atrakcie.

1. Termálne kúpalisko Vrbov
Thermal park Vrbov sa nachádza v obci Vrbov, blízko pri meste Kežmarok a tiež v blízkost Vysokých
Tatier. Má celoročnú prevádzku a návštevníkom ponúka kúpanie v desiatich bazénoch (z toho štyri detské) napájaných prírodnou geotermálnou vodou plnou prospešných minerálov s teplotou v bazénoch
od 26 °C - 38 °C. Zloženie vody je jedno z najbohatších zo všetkých minerálnych vôd na Slovensku
a v Strednej Európe. Voda má mimoriadne blahodarne účinky na pohybové ústrojenstvo, kožu, dýchací a srdcovo-cievny systém. V Thermal parku sa
nachádza aj prvý Mini dinosaurí park na Slovensku.
Thermal park Vrbov
Vrbov 299 , 059 72 Vrbov
 +421 52/426 12 67, +421 52/426 12 55
 recepcia@termalnekupalisko.com
www.termalnekupalisko.com
www.termalnavoda.sk
GPS: N49º 4’54’’ E20 º25’14’’
2. Aquacity Poprad
Vodný rezort sa nachádza v meste Poprad priamo
pod Vysokými Tatrami. Návštevníkov tu čaká 13
termálnych a relaxačných bazénov a 350 vodných
atrakcií. Relax si možno dopriať v 2-poschodovom
saunovom svete Fire&Water SPA či oddychových bazénoch. Každý večer sa v bazénoch Blue
Saphire koná veľká laserová show, ktorá je skvelým ukončením pobytu vo vodnom svete.
Športová 1397/1, 058 01 Poprad
 +421 52 785 11 11
 info@aquacity.sk
www.aquacity.sk
3. KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
Výnimočné kúpele s bohatou históriou, situované
v srdci čarokrásnych Pienin. Jedinečná prírodná
liečivá voda z prameňa Smerdžonka, vďaka svojmu zloženiu bohatému na minerálne látky a sírovodík pomáha pri liečení kožných ochorení, avšak
voda má blahodarne účinky aj pri chorobách pohybového a tráviaceho ústrojenstva či nervových
chorobách. Aj vďaka čistému ovzdušiu a výnimočnej klíme získali kúpele štatút klimatických kúpeľov
a najnovšie sa okrem kožných chorôb liečia na tomto mieste taktiež netuberkulózne choroby dýchacích ciest, duševné choroby, časť z onkologických
chorôb, stavy po operácii štítnej žľazy či choroby
z povolania. Ide o jediné kúpele na Slovensku, kde
sa okrem iného liečia zároveň kožné choroby aj
18

choroby dýchacích ciest. Okrem minerálnych vaňových kúpeľov a fínskej sauny, resp. infrasauny so
soľnou terapiou je k dispozícii najmä v teplých mesiacoch na osvieženie aj vonkajší bazén s protiprúdom. Medzi vyhľadávané procedúry pod dohľadom
zdravotného personálu patria taktiež rôzne druhy
masáží, oxygenoterapia, inhalácie, elektroliečba,
cvičenia či edukácia s fyzioterapeutom a ďalšie.
Červený Kláštor 147, 059 06 Červený Kláštor
 +421 914 338 820, +421 52 482 20 06
 recepcia1@kupelecks.sk
www.kupelecks.sk
4. Biokúpalisko RESORT Levočská dolina
Prvé biokúpalisko na Spiši využíva technológiu
samočistenia vody rastlinami a riasami, bez akýchkoľvek chemických látok. V areáli sa nachádzajú
tri bazény, pričom jeden je určený na filtráciu a čistenie vody, druhý na kúpanie a tretí na rybolov.
V rybolovnom jazierku si môžete uloviť pstruha
dúhového, ktorého môžete opäť vypustiť do vody,
prípadne si ho na mieste ugrilovať.
Levočská Dolina 3227 / 50, 054 01 Levoča
 +421 911 789 636
 info@levocskadolina.sk
5. Letné kúpalisko v Kežmarku
Areál Letného kúpaliska tvorí detský bazén s plochou 36 m2, hĺbkou 0,4 m a teplotou vody 35 °C.
Veľký bazén s plochou 628,5 m2, hĺbkou 1,4 m
a teplotou vody od 20 °C do 28 °C. Voda je obohatená morskou soľou. V prevádzke je aj bufet a detské ihrisko.
Biela voda 2A, 060 01 Kežmarok
 tskk@tskk.sk
www.vpskk.sk
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Región má vyznačené vyše tri stovky km cyklotrás vedúce kopcami, dolinami, mestami i dedinkami.
Cyklista tu nájde všetko od širokých rovinatých asfaltových chodníkov po horské singltreky, bike park
i požičovne.

1. Spišská Belá – Tatranská Kotlina
(trasa 2887)
Dĺžka: 9 km
Prevýšenie: 110 m
Povrch a náročnosť: nenáročný celoasfaltový
cyklochodník široký 3 m vhodný aj pre deti, detské
vozíky a in-line korčule.
Popis: Chodník spájajúci Spišskú Belú a Tatranskú Kotlinu vedie pozdĺž cesty I/67. Na chodníku sa
nachádzajú štyri väčšie odpočívadlá s prístreškom.
Občerstvenie je možné pri Belianskych rybníkoch,
kde je i detské ihrisko a parkovisko. Smerom na Tatranskú Kotlinu sa celou cestou naskytá krásny výhľad na Belianske Tatry. V zime je chodník využívaný na bežecké lyžovanie.
2. Zlatná – Kežmarok – Vrbov (trasa 5890)
Dĺžka: 11 km
Prevýšenie: 120 m
Povrch a náročnosť: rekreačný chodník sčasti
po rovine sčasti po vrchoch. Povrch tvorí asfalt,
štrk i poľná cesta.
Popis: Dobre značená cyklotrasa spája rybník
Zlatná s Mestom Kežmarok a obcou Vrbov. Trasa
začína pri rybníku Zlatná a pokračuje okolo ranča
Čajka, hájovne a kameňolomu až do Kežmarku, kde
je možné navštíviť historickú časť s dreveným artikulárnym kostolíkom, ktorý je na zozname UNESCO.
Z Kežmarku trasa pokračuje cez kopec Ostrá skala
odkiaľ sú krásne pohľady na Tatry a Levočské vrchy.
Trasa končí v obci Vrbov, kde je možné zrelaxovať
na termálnom kúpalisku.
3. Ždiar – Osturňa – Spišské Hanušovce
(trasa 5865)
Dĺžka: 28 km
Prevýšenie: 323 m
Povrch a náročnosť: asfaltový spevnený rekreačno-športový chodník po horskom teréne aj s prudkým stúpaním.
Popis: Trasa začína pár metrov za obcou Ždiar
na križovatke cesty 1. triedy č. 67 s lesnou cestou.
Tu je k dispozícii nový asfaltový cyklochodník, ktorý
vás cez krásnu prírodu dovedie až do obce Osturňa
- pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Odtiaľ trasa mierne klesá až do Veľkej Frankovej, kde
začína prudko stúpať až na Hanušovské sedlo.
Tam opäť klesá do obce Spišské Hanušovce.
4. Pieninská cesta: Červený Kláštor –
Lesnica (trasa 5864)
Dĺžka: 8 km
Prevýšenie: 96 m
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Povrch a náročnosť: nenáročná trasa hlavne
po rovine a spevnenom asfaltovom povrchu, vhodná aj pre deti a detské vozíky.
Popis: Trasa začína v Lesnici a vedie pozdĺž rieky
Dunajec. Dá sa kombinovať s plavbou na pltiach
a návratom na bicykli späť do Červeného kláštora. Na ceste sa nachádzajú aj chodci, ktorým treba
venovať zvýšenú pozornosť. Výlet je vhodné spojiť
s návštevou kláštora, v ktorom sa nachádza zaujímavá expozícia zo života mníchov.
5. Kežmarok – Levoča (trasa 5860, 2894,
8906, 014)
Dĺžka: 25 km
Prevýšenie: 290 m
Povrch a náročnosť: čiastočne spevnená asfaltová rekreačná trasa.
Popis: Trasa začína v Kežmarku odkiaľ vedie cez
Ľubicu a Záľubicu. Tu sa dostáva do Levočských
vrchov – bývalého vojenského obvodu Javorina.
Pokračuje cez zaniknutú obec Ruskinovce, kde doteraz stojí malý drevený kostolík. Stúpa k Sedlu pod
Krížovým vrchom a odtiaľ už nasleduje klesanie
po spevnenej ceste na križovatku smerom do Levoče. Pred Levočou je možnosť oddýchnuť si pri
vodnej nádrži alebo si spraviť zachádzku na biokúpalisko v Levočskej Doline.
6. Hrebeňovka Spišská Magura: Ždiar –
Magurské sedlo (trasa 2870)
Dĺžka: 22 km
Prevýšenie: 806 m
Povrch a náročnosť: náročná trasa s veľkým prevýšením zväčša po nespevnenom povrchu.
Popis: Trasa začína na križovatke lesných ciest
za obcou Ždiar pri lyžiarskom areáli Strednica.
Z tohto bodu vedie hrebeňom Spišskej Magury až
na Magurské sedlo. Po ceste míňa vyhliadkovú
vežu na hrebeni a poskytuje krásne výhľady na Belianske Tatry. Ďalej sa dá pokračovať na Toporecké sedlo a zísť do obce Podolínec či k Červenému
Kláštoru.
7. Bike park Bachledka
Bike park v Bachledovej doline ponúka 4 trasy rôznej náročnosti. Obľúbia si ho hlavne milovníci zjazdovej cyklistiky a adrenalínoví nadšenci. Park ponúka plne vybavenú požičovňu bicyklov a zázemie
pre cyklistov. Počas letnej sezóny premáva lanovka
z Bachledovej doliny, ktorou je možné vyviesť sa
spolu s bicyklom na hrebeň Spišskej Magury. V lete
sa v stredisku konajú cyklistické preteky. Pre malých nadšencov organizujú Bike campy.
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O nové zážitky a rôzne aktivity pre malých i veľkých v regióne nie je núdza. Pobyt na farme, jazda
na koňoch, adrenalínové športy, rodinné hry i atrakcie, a to všetko v krátkej vzdialenosti. Nudu tu nikto
nepozná, stačí si vybrať a vyraziť za zábavou.
1. Goralská zabíjačka a pečenie domáceho
chleba v Kaštieli Hanus, Spišské Hanušovce
Vychutnajte si grilované špeciality, pizzu, letné šaláty, domáci guľáš alebo špecialitu v podobe pravej
goralskej zabíjačky, do ktorej sa môžete aj aktívne
zapojiť, výrobky si podľa vlastnej chute dochutiť
a vziať domov. Obľúbenou atrakciou je pečenie
chleba vo vonkajšej peci pod štýlovým dreveným
altánkom v záhrade kaštieľa.
Penzión Kaštieľ Hanus*** Spišské Hanušovce 10
 +421 52 489 21 23, +421 949 277 112,
+421 904 553 512
 kastiel@penzionhanus.sk
www.penzionhanus.sk
2. Gazdovanie na Ranči Čajka
Ranč ponúka možnosť zapojiť sa do chodu gazdovstva starostlivosťou o zvieratá. Návštevníci
sa môžu naučiť jazdiť na koni, povoziť na voze či
v zime na saniach.
Zlatná, 060 01 Kežmarok
 +421 904 415 712, +421 915 920 523
 kontakt@ranc-cajka.sk
www.ranc-cajka.sk
3. Oddych pri vode a rybolov - Rybník Zlatná,
Kežmarok
Rybník sa nachádza v oddychovej oblasti „Hájovňa“ v Kežmarku v pokojnom prostredí prírody pod
lesom. Je určený na rybolov, oddych a prechádzky
pri vode. Pravidelne sa tu konajú rôzne rybárske
preteky a podujatia.

6. Spider Park, Tatranská Kotlina
Spider Park nájdete v Tatranskej Kotline hneď pri
parkovisku pod Belianskou jaskyňou. Park poskytne dobrodružstvo, prekonanie samých seba a zaručí kompletnú zábavu pre deti i dospelých. K dispozícii sú tri náročnosti trate – malá Minispider,
stredná Minipavúk a veľká Pavúk.
 +421 904 012 449
 spiderparkkotlina@gmail.com
7. Lezecká stena Tatranská Kotlina
Starý lom sa nachádza hneď za obcou Tatranská
Kotlina v smere na Ždiar a Lysú Poľanu, na ľavej
strane cesty oproti parkovisku hore chodníčkom.
Vápencový lom v Tatranskej Kotline slúži ako
miestne cvičné skalky.
8. Rafting na Dunajci
Splavovanie je krásne nielen na pltiach, oveľa vzrušujúcejšie je to na rafte. Stredisko sa zameriava aj
na iné vodácke športové aktivity.
Vodácke centrum Canoeraft
Hlavný prístav, areál penzionu Pltník
Červený Kláštor 93
 +421 910 304 389
 canoeraft@gmail.com
www.canoeraft-dunajec.sk

4. Rybník Vrbov
Lovný rybník sa nachádza v bezprostrednej blízkosti termálneho kúpaliska Vrbov. Má rozlohu
13,5 ha a je vyhľadávaným miestom rybárov nielen počas lovnej sezóny. Rybník je osadený týmito
druhmi: kapor, sumec, šťuka, zubáč, pleskáč, úhor,
tolstolobik, amur. Záujemcovia o lov rýb si môžu
zakúpiť celodenné alebo týždenné povolenie na rybolov, takisto je možné zapožičanie udíc.
 +421 907 157 920

9. Zábava na vode, športové centrum
Pieniny
V športovom areáli je možné hravo stráviť aj niekoľko hodín. Okrem splavu Dunajca na raftových člnoch, kanoe či kajakoch čaká na návštevníkov adrenalínové dobrodružstvo aj pri painballe, zorbingu
či aquazorbingu. K dispozícii sú skúsení inštruktori,
ktorí radi zabezpečia piknik v prírode, ubytovanie
a iné aktivity.
Pieniny Sport Centrum
Červený Kláštor 37, 059 06, Slovakia
 +421 907 477 412
 rafting@rafting-pieniny.sk
www.rafting-pieniny.sk

5. Návšteva Belianskej Jaskyne
V Tatranskej Kotline máte možnosť navštíviť unikátnu
Beliansku jaskyňu – najväčšiu a jedinú sprístupnenú
vysokohorskú kvapľovú jaskyňu v Tatranskom národnom parku. Prehliadkový okruh má dĺžku 1370 m
s prevýšením 125 m , na trase je 860 schodov.
Tatranská Kotlina, 059 54 Vysoké Tatry
 +421 52 446 73 75
 belianj@ssj.sk
www.ssj.sk

10. Adventrue minigolf v Ždiari
Minigolf je obľúbeným rekreačným športom, no
hlavne zábavou pre celú rodinu. Ihrisko v Ždiari má
9 jamiek a deti sa pri ňom zároveň náučnou formou
zoznámia so zvieratkami žijúcimi v tomto regióne.
Wellness Penzión*** Strachan
Ždiar 530, 059 55 Ždiar
 +421 905 151 815
 strachan@penzionstrachan.sk
www.minigolfzdiar.sk
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11. Rekreačný areál KÚPEĽOV ČERVENÝ
KLÁŠTOR Smerdžonka
Vyskúšajte vonkajšiu Kneipp terapiu s balančným
chodníkom alebo sa prejdite cez kvetinovú a bylinkovú záhradku. V kúpeľnom parku sa aspoň
na chvíľu zastavte a načerpajte duchovnú silu
pred priam umeleckým dielom v podobe kaplnky
s ikonou. Deti si prídu na svoje na detskom ihrisku s trampolínou či veľkej lanovej pyramíde. Starší si môžu zacvičiť na vonkajších fitness strojoch
a osviežiť sa v prítomnom vonkajšom bazéne
s protiprúdom. V areáli je možné tráviť voľný čas
aj pri týchto aktivitách: ruské kuželky, veľký šach,
petang, bedminton, futbal a volejbal.
Červený Kláštor 147, 059 06 Červený Kláštor
 +421 914 338 820, +421 52 482 2006
 recepcia1@kupelecks.sk
www.kupelecks.sk
12. Horské stredisko Bachledka SKI & SUN
Objavte Tatry z korún stromov. Chodník sa nachádza pri hornej stanici sedačkovej lanovky vo výške
24 metrov s trasou o dĺžke viac ako 1200 m. Vedie
na vyhliadkovú vežu, ktorá má výšku 32 metrov.
Chodník aj výstup na vežu je bezbariérový a pri-

spôsobený kočiarom a vozíčkarom. Je novinkou
sezóny 2017 a je jediný svojho druhu na Slovensku. Bachledka SKI ponúka množstvo aktivít pre
celú rodinu. Pýchou areálu je 14 m vysoká vyhliadková veža s výhľadom na panorámu Belianskych
Tatier a Tri Koruny. Cestu k nej netreba merať pešo,
pohodlne Vás k nej vyvezie lanovka s panoramatickým výhľadom. Cesta dole je zábava, ak si pri nej
zahráte discgolf na 9-jamkovom ihrisku na zjazdovke Bachledka. Najmenších poteší detský náučný
chodník, ktorý ich hravou formou zoznámi so zvieratkami a vtákmi žijúcimi v miestnych lesoch. Znalosti a šikovnosť si overia na lesných hrách a preliezkach. V detskom areáli sa vyskáču na veľkých
trampolínach a detskom ihrisku. Zábavnú jazdu vo
veľkých kolesách zase zažijú na letnej tubingovej
dráhe. Vietor vo vlasoch pocíti každý na najdlhšej
bobovej dráhe v Tatrách. Pätnástimi zákrutami sa
preženiete rýchlosťou až 40 km/hodinu. Rozlúštite
tajomstvo Gorgyho elixíru života na novej pátračskej hre a zabavte sa v čučoriedkovom kráľovstve.
Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar
 +421 52 449 81 01, +421 911 977 487
 info@skibachledova.sk
www.sunbachledova.sk
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Európske ľudové remeslo, Kežmarok

Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

TOP
PODUJATIA
REGIÓNU

Mariánska púť, Levoča

Dni Majstra Pavla, Levoča

Spišský zemiakarsky jarmok, Spišská Belá

Goralské ľudové slávnosti, Ždiar

Memoriál V. Krajňáka, Bachledová dolina

Spišské folklórne slávnosti, Spišské Podhradie

Aktuálny
kalendár
podujatí
v regióne
nájdete tu.
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Horský región ponúka bohaté vyžite počas celej zimy. Kvalitné lyžiarske strediská, udržiavané bežecké
trate, korčuľovanie a iné aktivity pre celú rodinu ako sánkovanie i jazda na saniach ťahaných koňmi zaručia aktívnu dovolenku s dobrými službami, plnú zážitkov i príjemného oddychu na horách.

Bachledka SKI & SUN (TOP stredisko)
Bachledka SKI & SUN ponúka slovenský unikát,
možnosť lyžovať v troch dolinách z rôznych svetových strán, fantastickú rodinnú lyžovačku a celosezónnou garanciu snehu. Umelo zasnežovaných je
až 9,5 km zjazdoviek. Lyžiarom je k dispozícii 4-sedačka Jezersko, 3-sedačka Bachledova dolina, 6
vlekov, 12 zjazdoviek v dĺžke 11,5 km a to vo všetkých stupňoch náročnosti, ako aj 19 km bežeckých
tratí. Samozrejmosťou je večerné lyžovanie, lyžiarska škola, ski-servis, požičovňa lyžiarskej výstroje,
bezplatné parkovanie a ski-bus. O tých mladších
sa stará tím licencovaných inštruktorov v lyžiarskej
škôlke SUNKID. Po čase strávenom učením, sa
môžu presunúť do detského rozprávkového sveta
s tubingovou dráhou a náučným chodníkom, vyskúšať snowrafting, kolotoč či bobovú dráhu. Osvieženie ponúkajú Apres Ski bary, reštaurácie a bufety.
INFOCENTRUM Bachledka SKI & SUN
Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar
 +421 52 449 81 01, +421 902 905 925
 info@skibachledova.sk
www.skibachledova.sk
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RESORT Levočská Dolina
K dispozícii sú štyri lyžiarske vleky H 130-850m,
H 130-713m, P - 210m a detský lanový vlek 60m. Všetky štyri zjazdovky 270m, 850m, 1050m,
1130m, sú zasnežované technickým snehom a pravidelne upravované, vhodné pre náročných i menej
náročných lyžiarov a lyžiarske kurzy. V stredisku nájdete parkovisko, ski servis, lyžiarsku školu
a škôlku, požičovňu lyží. Nachádzajú sa tu aj udržiavané bežecké trate - 10km.
 +421 903 906 512
www.levocskadolina.sk

ZIMNÁ
DOVOLENKA
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Horský región poskytuje mnoho možností na pekné túry rôznej náročnosti. Od celodenných vysokohorských hrebeňoviek, po príjemné prechádzky do prírody, k vode a za turistickými cieľmi. Stačí si zbaliť
plecniak a pripraviť fotoaparát, ktorý nepustíte z ruky.

1. K Veľkému Bielemu plesu z Tatranskej
Kotliny
Tatranská Kotlina - Chata Plesnivec - Veľké Biele
pleso - Biela voda
Východiskový bod:
Tatranská Kotlina, zastávka SAD, parkovisko
Cieľový bod:
Biela voda, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh:
Tatranská Kotlina - Šumivý prameň 0h 45´ - Chata
Plesnivec 1h 00´ - Veľké Biele pleso 1h 30´ - Šalviový prameň 1h 15´ - Biela voda 1h 00´
Spolu:
5 hodín 30 minút
Prevýšenie:
855 m
Náročnosť:
Stredne náročná poldenná vysokohorská túra
s pohodlným profilom a bezproblémovou orientáciou. Trasa vedie okolo jedinej prístupnej chaty
v Belianskych Tatrách - Plesnivec, kde je možnosť
občerstvenia.

3. Zo Ždiaru do Osturne
Ždiar - Magurka - Osturnianske jazero - Osturňa Strednica – Ždiar
Východiskový bod:
Ždiar, zastávka SAD, parkovisko.
Cieľový bod:
Ždiar, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh:
Ždiar - pod Magurkou 1h 00´ - Osturnianske jazero
1h 00´ - Osturňa 1h 00´ - pod Príslopom 2h
45´ - Strednica 0h 30´ - Ždiar 0h 45´
Spolu:
7 hodín
Prevýšenie:
498 m
Náročnosť:
Stredne náročná celodenná túra s malým prevýšením. Bezproblémová orientácia vás čaká na ždiarskej strane Spišskej Magury, na osturnianskej strane treba pozornejšie sledovať turistické značky.
Obec Osturňa je „živým skanzenom“ – pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry.

2. Zo Ždiaru do Tatranskej Lomnice
Ždiar - Monkova dolina - Kopské sedlo - Chata pri
Zelenom plese - Skalnaté pleso - Tatranská Lomnica
Východiskový bod:
Ždiar, zastávka SAD, parkovisko
Cieľový bod:
Tatranská Lomnica, zastávka SAD, zastávka ŽSR,
parkovisko
Časový rozvrh:
Ždiar - Magura 0h 30´ - Monkova dolina 0h 15´ Široké sedlo 2h 30´ - Kopské sedlo 0h 45´ - Veľké
Biele pleso 0h 30´ - Chata pri Zelenom plese 0h
30´ - Sedlo pod Svišťovkou 1h 15´ - Skalnaté pleso
1h 00´ - Štart 1h 00´ - Tatranská Lomnica 0h 45´
Spolu:
9 hodín
Prevýšenie:
1192 m
Náročnosť:
Náročná celodenná vysokohorská túra s namáhavými výstupmi. Orientácia vo vysokohorskom
prostredí je pomerne dobrá aj za zníženej viditeľnosti. Chata pri Zelenom plese je ideálnym
miestom na krátky oddych a občerstvenie. Od 1.
novembra do 15. júna je chodník cez Monkovu
dolinu uzavretý.

4. Náučným chodníkom k Jezerskému
jazeru z Bachledovej doliny
Bachledova dolina – Malá poľana (vyhliadková
veža) – Bukovina - Jezerské Jazero – Malá poľana
– Bachledova dolina
Východiskový bod:
Bachledova dolina, parkovisko, dolná stanica lanovky
Cieľový bod:
Bachledova dolina, parkovisko, dolná stanica lanovky
Časový rozvrh:
Bachledova dolina – Malá poľana 0h 45´ - pod Bukovinou 0h 30“ - Jezerské jazero 0h 45´ – Malá poľana 1h 10´ – Bachledova dolina 0h 35´
Spolu:
3 hodiny 45 minút
Prevýšenie:
362 m
Náročnosť:
Nenáročná kratšia túra, vhodná pre rodiny s deťmi
a seniorov. Úsek Bachledova dolina – Malá poľana
je možné absolvovať lanovkou. Od výstupnej stanice lanovky vedie k Jezerskému jazeru detský náučný chodník informujúci o miestnych živočíchoch
a vtákoch. Na hrebeni Spišskej Magury sa nachádza vyhliadková veža a detské atrakcie.
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5. Prielomom Dunajca na Haligovské skaly
Červený Kláštor – prielom Dunajca – prielom
Lesnického potoka – Haligovské skaly – Červený
Kláštor
Východiskový bod:
Červený Kláštor, zastávka SAD, parkovisko
Cieľový bod:
Červený Kláštor, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh:
Červený Kláštor - Jánošíkov skok 0h 15´ - Sedem
mníchov 1h 00´ - Lesnický potok 0h 45´ - Lesnica
0h 30´ - Plašná 1h 00´ - Červený Kláštor 1h 15´
Spolu:
4 hodiny 45 minút
Prevýšenie:
424 m
Náročnosť:
Stredne náročná takmer celodenná túra. Prvý úsek
po Lesnicu je nenáročný, až vychádzkový. Od Lesnice sa výlet stáva namáhavejší kvôli strmšiemu
výstupu na hrebeň Haligovských skál. Orientácia je
bezproblémová s možnosťami občerstvenia. Výlet
je možné obohatiť o návštevu múzea v Červenom
Kláštore alebo o plavbu plťou po Dunajci.
6. Zo Sivej Brady do Žehry, cez Spišský
hrad a Dreveník (pamiatkami UNESCA)

Sivá Brada - Spišská Kapitula - Spišské Podhradie
- Spišský hrad - Dreveník – Žehra
Východiskový bod:
Sivá Brada, Spišský salaš, parkovisko
Cieľový bod:
Žehra, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh:
Sivá Brada - Jazierko na pažiti 0h 45´ - Spišské
Podhradie 0h 30´ - Spišský hrad 0h 30´ - Dreveník
0h 30´ - Žehra 1h 00´
Spolu:
3 hodiny 15 minút
Prevýšenie:
174 m
Náročnosť:
Nenáročná túra vedúca mierne zvlneným terénom.
Namáhavejší je len výstup k Spišskému hradu.
Orientácia je vďaka otvorenému terénu a dobrému turistickému značkovaniu jednoduchá. Trasa
je zároveň náučným chodníkom. Upúta vzácnou
kombináciou prírodného a kultúrneho bohatstva
skoncentrovaného na malom území. Počas cesty
je možné pozorovať vznik travertínu na Sivej Brade, ochutnať vodu z minerálneho prameňa i kochať
sa krásou skalného mesta na Dreveníku. Trasa
končí v obci Žehra, kde je možné pozrieť si vzácny
starobylý Kostolík sv. Ducha.
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Jezerské jazero je domovom vzácnych druhov rašeliníkov a mlokov.
Je napájané vodou zo spodných
prameňov. Je výletným cieľom
z Jezerska či Bachledovej doliny.
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Ako mnohé slovenské kraje i tento je opradený legendami.
Toto sú tie najznámejšie z nich. Domáci Vám radi porozprávajú, že sú viac pravdivé, ako by sa zdalo.

LEGENDY
1. Čierna pani z Kežmarku
Legenda o Čiernej pani je o bývalej hradnej kľučiarke, ktorá bola v službách majiteľa kežmarského hradu Imricha Thökölyho v 90-tych rokoch 17.
storočia. Mala strážiť a chrániť poklady majiteľa
v čase, keď utekal pred cisárskymi vojskami. Ona si
však klenoty a poklady privlastnila a ukryla. Imrich
Thököly po návrate do Kežmarku zistil, že prišiel
o svoj majetok a kľučiarku preklial, aby nikdy nenašla pokoj na tejto zemi. Odvtedy blúdi čierna pani
po komnatách Kežmarského hradu a hľadá ďalšie
utajené miesto na ukrytie pokladov....
2. Legenda o Levočskej bielej panej
Legenda pochádza zo začiatku 18. storočia, z obdobia protihabsburgského stavovského povstania
Františka II. Rákociho. Juliana Géciová-Korponayová prichádza do Levoče ako manželka jedného z kuruckých veliteľov a zároveň aj ako špiónka
nepriateľského cisárskeho vojska. Zo strachu pred
konfiškáciou majetku sa zdanlivo stáva milenkou
najvyššieho kuruckého veliteľa Istvána Andrássyho. Ukradne mu kľúče od dverí podzemnej chodby
a vpustí do mesta cisárske vojsko. Na jej zásluhy
sa zabúda a namiesto odmeny ju stíha za spreneveru trest sťatím. Historické dokumenty však dokazujú, že mesto vtedy kapitulovalo na základe
dohody a Juliana sa stala obeťou intríg. Levočskou
bielou paňou ju pomenoval vo svojom rovnomennom románe spisovateľ Mór Jókai, zrejme podľa jej
šiat na zachovanom portréte.
3. Legenda o lietajúcom Cypriánovi
Mních Cyprián bol muž veľmi múdry, ale jeho duch
bol nespokojný, veľa premýšľal o lietaní.
V sne ho často anjeli vystríhali, aby to nechal, ale
darmo. Spravil si krídla na lietanie a raz za tmavej
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noci vzlietol z Koruny na juh a doletel až na Tatry. Vznášal sa nad Morským okom a jeho obraz
sa zrkadlil na hladine plesa. Vtedy ho zazrel anjel,
vznietil búrku, zasiahol ho bleskom a zrazil na breh
jazera. A na tom mieste vyrástol vrch, ktorý sa stal
náhrobkom smelého letca. Kto chce rozoznať, ten
vidí tvár, obrysy habitu, dolámané ramená, ktoré sa
túžili vzniesť do výšav. Je to vrch „Mních“. Prekliaty
letec nesie obrovskú ťarchu a trpí vo večnom kamennom zajatí. (Fráter Cyprián, vlastným menom
Franz Ignatz Jäschke, prišiel do kamaldulského
mníšského Červeného kláštora ako 32-ročný. Považovali ho aj za majstra tisícich remesiel. Vyznal
sa nielen v liečiteľstve, ale i v botanike, astrológii,
dokonca bol zručným sklárom).
4. Legenda o uhliarovi zo Ždiaru
Do hustých lesov v širokej doline potoka Biela pod
Belianskymi Tatrami kedysi chodievali ľudia z blízkych dedín páliť drevené uhlie. Jeden z uhliarov
si postavil uprostred lesa malú chalupu. Jediné
okno drevenice bolo obrátené na tú stranu, z ktorej
do izby v noci svietilo jasné svetlo zorničky. Okolo
uhliarovej chalupy vyrástli ďalšie drevenice, a keďže aj ich obyvateľom učarovala táto jasná hviezda,
pomenovali podľa nej svoju osadu ,,Zor“ – Ždiar.
5. Chmúrnik z Osturne
V hlbokých horách, v starodávnej dedinke pod Tatrami v Osturni, kde ešte aj dnes niektorí ľudia veria
na bosorky, veria aj na to, že ich chodia navštevovať
ľudia z chmár a volajú sa chmurovia. Títo chmurovia
vyzerajú strašne odpudzujúco, ale môžu na seba
zobrať podobu akéhokoľvek človeka. Často pre
seba pýtajú jedlo alebo nocľah. Podľa legendy je
potrebné týmto chmurnikom vychádzať v ústrety
a za dobrý skutok sa človeku dobrým odvďačia.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÉ
KANCELÁRIE
TIK Starý Smokovec
Starý Smokovec (budova HZS)
 +421 52 442 34 40
Po-Ne 8:00-16:00
TIK Tatranská Lomnica
T. Lomnica pri hlavnej ceste, budova Knihy
 +421 52 446 81 19
Po-Pia 8:00-16:00
Infocentrum Bachledova
dolina
Bachledova dolina 702,
059 55 Ždiar
 +421 52 449 81 01
Po-Ne 9:00-16:00
Informačná kancelária mesta
Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
 +421 53 451 37 63
 ikle@levoca.sk
www.ik.levoca.eu
MÁJ – SEPTEMBER
pondelok – nedeľa: 9:00 – 18:00
OKTÓBER – APRÍL
pondelok – piatok: 8:30 – 16:30
Kežmarská informačná
agentúra
Hlavné námestie 64, Kežmarok
 +421 52 449 21 35
 info@kezmarok.sk
15. JÚN - 15. SEPTEMBER:
09:00 do 17:00 (vrátane sviatkov,
sobôt a nediel)
16. SEPTEMBER AŽ 14. JÚN:
Pondelok
Piatok:
09:00
do 17:00 (13:00-14:00 obedňajšia prestávka), Sobota: 09:00 13:00, Nedeľa: Zatvorené Štátne
a cirkevné sviatky zatvorené
TIK Spišská Belá
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
 +421 52 468 05 17
 info@spisskabela.sk
Po-Pia 9.00 - 17.00
TIC Spišské Podhradie
Mariánske námestie 34, Spišské
Podhradie
 +421 53 419 51 33
 kultura@spisskepodhradie.sk

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE
+ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Polícia, hasiči, lekárska
pomoc
 112
Vrtuľníková záchranná
zdravotná služba
 18 155
Horská záchranná služba,
Starý Smokovec
 18 300

Lekáreň U hada Levoča
Námestie Majstra Pavla
 +421 53 451 24 56
V prípade potreby nájdete v Poprade, Kežmarku a Levoči vždy
otvorenú jednu pohotovostnú
lekáreň, v pondelok až piatok
od 18:00 do 22:00 a v sobotu,
v nedeľu a vo sviatok od 8:00
do 22:00.
TAXI

+ NEMOCNICE A LEKÁRNE

VYSOKÉ TATRY

Zdravotné stredisko, Ždiar
 +421 52 449 81 02

Taxi Rigo
 +421 52 442 25 25

Nemocnica s poliklinikou,
Poprad, Banícka ul.
 +421 52 712 51 11

Taxi Vladimír Kočan
 +421 905 700 330

Nemocnica s poliklinikou
MUDr. Vojtecha Alexandra,
Kežmarok, Huncovská ul.
 +421 52 451 21 11

POPRAD

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou,
Probstnerova cesta 2,
Levoča
 +421 53 381 10 00
+ LEKÁRNE
Lekáreň u sv. Michala,
Spišská Belá
Zimná 8
 +421 52 458 17 72
Lekáreň Tatranská Lomnica
Zdravotné stredisko
 +421 905 303 453
Altea, Poprad
Nám. sv. Egídia
 + 421 52 772 11 42
Lekáreň Na Námestí
Kežmarok
Hlavné námestie
 +421 52 452 25 51

Alfataxi
 +421 52 772 26 22
Anjel Taxi
 +421 904 443 055
Taxi Poprad
 +421 904 114 311
KEŽMAROK
AB taxi
 +421 904 206 121
LEVOČA
Taxi Levoča
 +421 917 707 707
Vito taxi
 + 421 919 123 454
VEREJNÁ DOPRAVA
Informácie o spojoch a odchodoch verejnej dopravy:
www.cp.sk
Informácie o železničnej doprave, nákup lístkov:
www.slovakrail.sk
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UBYTOVANIE
KEŽMAROK
Hotel HVIEZDOSLAV ****
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
 +421 52 788 75 75
 info@hotelhviezdoslav.sk
www.hotelhviezdoslav.sk

Hotel CLUB*** KEŽMAROK
MUDr. Alexandra 24
060 01 Kežmarok
 +421 52 452 40 51
 +421 52 452 40 52
 +421 52 452 40 53
www.hotelclubkezmarok.sk
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UBYTOVANIE
LEVOČA
RESORT Levočská Dolina
Levočská dolina 3227/50
051 01 Levoča
 +421 911 789 636
 info@levocskadolina.sk
www.levocskadolina.sk

Penzión Pod Mariánskou horou
– autocamping
Kováčova vila 2
054 01 Levoča
 +421 903 255 440
 rzlevoca@pobox.sk
www.autocamplevoca.sk
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UBYTOVANIE
ČERVENÝ
KLÁŠTOR
Penzión PLTNÍK & CAMPING
DUNAJEC
Červený Kláštor 93
059 06 Červený Kláštor
 +421 52 482 26 56
 +421 915 890 937
 info@penzionpltnik.sk
www.penzionpltnik.sk

Ubytovanie, stravovanie,
splav na pltiach, pikniky s goralskou
muzikou, rafty, bicykle, lyže,
multifunkčné športové ihrisko,
wellness

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR
Smerdžonka
Hotel Dom zdravia***
alebo Kúpeľné domčeky
Červený Kláštor 147
059 06 Červený Kláštor
 +421 914 338 820
 +421 52 482 20 06
 +421 903 754 197
 +421 52 482 20 27
 recepcia@kupeleck.sk
(DOM ZDRAVIA)
 recepcia1@kupelecks.sk
(KÚPEĽNÉ DOMČEKY)
 recepcia2@kupelecks.sk
www.kupeleck.sk
www.kupelecks.sk
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UBYTOVANIE
SPIŠSKÉ
HANUŠOVCE
Kaštieľ Hanus
Spišské Hanušovce 10
 +421 949 277 112
 kastiel@penzionhanus.sk
www.penzionhanus.sk
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UBYTOVANIE

Ubytovanie v súkromí, Mária
Kukurová
 +421 53 451 07 24
 +421 948 323 223
Ubytovanie U Janusa
www.ujanusa.sk

KEŽMAROK
Penzión KISKA
www.kiskapenzion.sk
Penzión Gardoš
www.penziongardos.sk

Ing. Jana Onderčinová – Maja
www.slovenskyraj.sk/maja.html
Penzión „SPIŠ“
www.penzion-spis.szm.sk

Penzión Max
www.penzionmax.com
Chata Štart Kežmarok
Chata Štart, Kežmarok
Penzión Andrea
www.penzion-andrea.com
Ubytovanie Gauri
www.ubytovaniegauri.sk

Penzión KAMZÍK ***
www.penzionkamzik.sk
Penzión KATARÍNA**
www.penzionkatarina.sk
Penzión PATRIK***
www.penzionpatrik.sk
Penzión POD TATRAMI
www.penzionpodtatrami.sk
Penzión u ALENY
www.penzionualeny.sk

Ubytovňa Pali
www.ubytovnapali.sk
Penzión - Reštaurácia
u Jakuba
www.penzionujakuba.sk

Penzión Goralturist
www.goralturist.sk

Penzión U PAVLA
www.penzionupavla.sk
SPIŠSKÁ BELÁ
V Penzión
www.vpenzion.sk
G Peznión
www.penziong.sk
Apartment house
www.strazky.sk
Penzión-pohoda
www.penzion-pohoda.com

Penzión / Restaurant
U Veroniky
www.tatrypenziony.sk
Penzión PERLA-AQUA
www.perla-agua.sk
Penzión JÁNOŠÍK
www.penzionjanosik.sk
www.ekolandia.sk
Penzión ŽDIARANKA*** SPA
& WELLNESS RESORT
www.zdiaranka.sk
Penzión VIKTÓRIA
www.penzionviktoria.sk
Vila PANORÁMA
www.vilapanorama.sk

LEVOČA
Hotel ARKÁDA
www.arkada.sk
Hotel STELA
www.hotelstela.sk
Penzión Texon
www.spis.sk\texon.html
Hotel BARBAKAN
www.barbakan.sk
Hotel U Leva
www.uleva.sk
Ubytovanie Oáza,
Rudolf Dubecký
www.ubytovanieoaza.sk
Penzión Villa Fam
www.villafam.sk
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ŽDIAR
Wellness Penzión***
STRACHAN
www.penzion strachan.sk
Hotel BACHLEDKA****
STRACHAN
www.hotelbachledka.sk
Hotel MAGURA
www.magurahotel.sk
Penzión DENY
www.penziondeny.sk
MOUNTAIN RESORT
www.mrz.sk
WINTER&SUMMER resort
www.wsr.sk
Penzión ENRICO**
www.penzionenrico.sk

Penzión Soňa
www.penzionsona.sk
Penzión BAYER
www.privatbayer.sk
Penzión TATRY
www.penziontatry.sk
Penzión CIRIAK
www.penzionciriak.sk
Privát DOMINO
www.privatdomino.sk
Penzión DREVENIČKA
www.penziondrevenicka.sk
GORALSKÝ DVOR
www.goralsky-dvor.sk
Chata POD BELIANSKYMI
TATRAMI
www.chata.zdiar.eu

Chalupa ŽDIAR
www.chalupazdiar.sk

Penzión Chata POĽANA
www.chatapolana.sk

Ubytovanie na súkromí
 lubomirdzurny@azet.sk

Chata U JANY
www.1-2-3-ubytovanie.sk/
chata-u-jany

Chalupa JOSTA
www.josta.sk

Penzión a pizzéria Jolla
www.pltnici.sk

Chata Bea
www.chatajezersko.eu

Ubytovanie U Heleny
www.pieniny.sk

Chalupa Božena
www.pieniny.sk/bozena

Rekreačný domček Oravec
www.pieniny.sk

Privát PAVLIKOVSKÝ
 privatpavlikovsky@gmail.com

Chalupa Elena
www.facebook.com/
chatajezersko

Privát NEMEŠANY
www.privatnemesany.sk

Chata Eva
www.chataeva.sk

Penzión Sokolica
www.travelia.sk
Penzión U vodníka Fajku
www.ubytovaniepieniny.sk

Privát U ĽUDVIKA
www.privatuludvika.sk

Chalupa Ferko
www.pieniny.sk/ferko

Privát U MILANA
www.privatumilana.com

Chata Magura
www.chatamagura.sk

Zrubový domček U VINCKA
www.domcekuvincka.sk

Chalupa Magurka
www.pieniny.sk/magurka

Chata Marína
 dana.ivanova@dts-pg.com
Privát J & M NEMEŠANY
 magda.nemesanyova@
gmail.com

Privát OTÍLIA CHATA NICOLA
 konzumabc@mail.t-com.sk
Privát a Chata ŽDIAR
www.privatzdiar.sk

Chalupa Mária
www.pieniny.sk/chalupa
Chata Rea
www.megaubytovanie.sk/
chata-rea

SPIŠSKÉ PODHRADIE
Penzión Podzámok
www.penzionpodzamok.sk
Penzión St. Martin
www.stmartin.sk

Chata Sára
www.chatajezersko.sk
Drevenice Valika a Babička
www.drevenice.eu
JEZERSKO
Penzión JEZERSKO
www.penzionjezersko.com

Chata Poľana
www.chatapolana.com

VEĽKÁ FRANKOVÁ
Chata MARTA
www.chatamarta.sk

Chalupa GORAL
www.chalupagoral.sk

Chata BORA
www.chatabora.sk

Chalupa U REZBÁRA
www.rezbar.sk/jezersko

Chata GORAL
www.chata-goral.sk

Chara FERKO
www.pieniny.sk/ferko

ČERVENÝ KLÁŠTOR

Chata HOREC 88
www.cde.sk/jezersko

Obecný penzión
www.cervenyklastor.sk

Chata SMREK
www.chatasmrek.sk

Penzión Pod Troma korunami
www.pieniny.sk

Chata MAGURA
www.chatamagura.sk

Penzión Tulip
www.penziontulip.sk

Originálna DREVENICA
www.jezersko.sk

Ubytovanie U Jakuba
www.pieniny.sk

SPIŠSKÉ HANUŠOVCE
Vila Janka
www.vilajanka.sk
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Nowy
Targ

Osturňa

Zakopane

Ždiar

Tatranská
Kotlina
Belianske Tatry
Tatranská
Lomnica
Starý
Vysoké Tatry Smokovec
Štrbské
Pleso

Bratislava
Žilina

hrad, kaštieľ
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Veľká
Franková
Malá
Franková

Je

Bachled
dolin

Po
turistika

jaskyňa

Ha

rafting,
plte
lyžovanie

kostol,
historické
jadro

kúpele,
kúpalisko

ľudová
architektúra

horská
cyklistika

Brezno

