Potulky krásami a zaujímavosťami regiónu
Slovenský raj & Spiš

Spišský hrad a Spišská Kapitula

Málokde na svete možno nájsť región tak štedro obdarený
prírodným a kultúrnym bohatstvom, akým je práve región
Spiš. Zdobia ho prírodné klenoty až troch národných
parkov: Slovenský raj, Pieniny i Tatranský národný park,
ako aj kultúrno-historická dominanta Spišský hrad.

ktorí v regióne tiež zanechali svoje stopy. Vďaka tomu na
Spiši vznikol tak pestrý a bohatý kultúrny mix, ako snáď
nikde inde v Európe. Jeho rozmanité prvky možno dodnes
badať v architektúre, umení, nárečí, ale aj v temperamente
Spišiakov.

Územie Spiša už od pradávna obývalo nespočetné
množstvo rôznych kmeňov a národov. Na križovatkách
významných obchodných ciest sa zároveň schádzali
obchodníci i zruční remeselníci zo všetkých kútov sveta,

Na južnom Spiši, ktorému je venovaná aj táto brožúra,
bolo dlhé stáročia dominantnou hospodárskou činnosťou
baníctvo. Jeho história a tradície sa stali neoddeliteľnou
súčasťou kultúry tejto časti Spiša.

Dnes, keď hluk banských strojov a fabrík utíchol, región
čoraz väčšmi objavujú turisti. Ich pozornosť pútajú najmä
jedinečné divoké rokliny Slovenského raja, svetová
pamiatka UNESCO Dobšinská ľadová jaskyňa, romantické
horské dedinky, v ktorých akoby zastal čas, ale aj vzácne
historické a technické pamiatky spišských miest a
mestečiek.
Neváhajte a príďte spoznať nepoznané na Spiši, objaviť
neobjavené v Slovenskom raji, ktorého územie siaha až na
Gemer, či Horehronie.

Privíta vás región skromný i bohatý, pokojný i nespútaný
zároveň.
Región, pri potulkách ktorým si v rodinnej atmosfére
vychutnáte nezabudnuteľné zážitky, či už hľadáte
poznanie, relax, športové vyžitie alebo dobrodružstvo.
Región, ktorý si zamilujete.

Ste srdečne vítaní!

Šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi

Historická Spišská Nová Ves a okolie

Metropola Spiša, Spišská Nová Ves, ukrýva množstvo unikátov
a slovenských „naj“.
Prejdite sa najdlhším šošovkovitým námestím dýchajúcim bohatou
históriou. Vystúpte na kostolnú vežu gotického Rímskokatolíckeho
farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je najvyššou na
Slovensku (87 m). Vyslovte svoje tajné želania na unikátnom Mieste praní,
alebo sa potešte pohľadom na najväčšiu mozaiku z prírodných materiálov
v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána.
Ďalej vás pozývame navštíviť Múzeum Spiša v Provinčnom dome
- niekdajšom sídle Provincie XVI. spišských miest, s bohatými zbierkami
mapujúcimi prírodné a kultúrne bohatstvo regiónu.
Spoznajte tiež jednu z najkrajších zoologických záhrad na Slovensku
a svojim deťom i sebe doprajte kopec zábavy v novom zábavnom parku
ALEX PARK a v lanovom parku Monkeyland.
Skvelé osvieženie a relax ponúka komplex krytej plavárne so saunami
a masážnym centrom a v lete i letné kúpalisko.
Pokiaľ patríte k vyznávačom adrenalínu, navštívte “Požičovňu oblohy”
- COMPACT Skydyve na letisku v Spišskej Novej Vsi a objednajte si
vyhliadkový let alebo tandemový parašutistický zoskok z výšky až 4 000
metrov, či sólo zoskok z výšky 1200 metrov.

Múzeum Spiša v Provinčnom dome

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie,
Radnica, Miesto prianí

ZOO Spišská Nová Ves

Monkeyland v Madaras parku

Mesto Spišská Nová Ves je ideálnym východiskom pre turistiku v divočine Národného
parku Slovenský raj a svojim návštevníkom ponúka množstvo kultúrnych, športovorekreačných a doplnkových služieb.
Okolie mesta Spišská Nová Ves tiež ponúka množstvo obľúbených turistických
atraktivít. V susednej obci Markušovce sa nachádza zachovalý renesančný kaštieľ
a letohrádok Dardanely. Interiér kaštieľa ukrýva cenné expozície historického
nábytku, ktoré vám priblížia život šľachtického rodu Máriássyovcov. V letohrádku
zasa môžete obdivovať vzácnu expozíciu klávesových hudobných nástrojov.
Pokiaľ patríte k milovníkom cykloturistiky, zaiste vás potešia desiatky kilometrov

Hnilčík

Kúpalisko a krytá plaváreň

kvalitne značených cykloturistických trás. Objavte v sedle bicykla „tisícročnú
kaplnku“ Sans-Souci ukrytú v lesoch neďaleko Spišskej Novej Vsi či záhadnú
zrúcaninu kostola zo zaniknutej obce Miloj neďaleko Spišského Hrušova.
Na potulkách južným Spišom rozhodne neobíďte ani malebnú dedinku Hnilčík
s bohatou baníckou históriou. V súčasnosti tu môžete navštíviť Banský skanzen,
ktorý pozostáva zo stálej muzeálnej expozície, podzemnej banskej expozície
umiestnenej v štôlni Ľudmila a zo sústavy náučných chodníkov s informačnými
panelmi v miestnych častiach Roztoky, Bindt, Gretla - Cechy a údolie Železného
potoka.

Banské podzemie Hnilčíka

Miloj - Spišský Hrušov

Renesančný kaštieľ v Markušovciach

Odporúčame...
METROPOL**** kongres & wellness hotel situovaný v centre mesta Spišská Nová Ves je
aktuálne najkvalitnejším ubytovacím zariadením v našom regióne. Jeho služby splnia požiadavky aj
tých najnáročnejších turistov, či obchodných cestujúcich. Hotel ponúka ubytovanie v rôznych typoch
izieb od štandardných až po prezidentský apartmán. Jeho súčasťou je reštaurácia so špičkovou
kuchyňou, kubánska kaviareň, denný bar, zimná záhrada, salónik a detský kútik. K dispozícii je tiež
bohato vybavené wellness centrum, ako aj moderné zázemie pre konferencie a kongresy. Pri hoteli
sa nachádza monitorované parkovisko pre hotelových hostí, rovnako ako nabíjacia stanica pre
elektromobily.
Tel.: +421 53 41 74 700, +421 904 777 630
E-mail: recepcia@hotel-metropol.sk
www.hotel-metropol.sk

Penzión Resa ** sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej stanice a iba
5 minút chôdze od centra mesta Spišská Nová Ves - v polyfunkčnej budove RESA. Svojim
hosťom celoročne ponúka kvalitné ubytovanie v 16 komfortne zariadených izbách typu
„standard“ a „elegance“, za výhodné ceny. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, televízor,
chladničku a pripojenie na WiFi internet. Hosťom penziónu je k dispozícii aj spoločná plne
zariadená kuchynka.
Tel.: +421 905 550 475
E-mail: resa@atus.sk

www.atus.sk

Penzión Renesance *** sa nachádza v centre mesta Spišská Nová Ves. Objekt penziónu je po
celkovej rekonštrukcii a ponúka komfortné ubytovanie nielen turistom, ale aj náročnejším klientom.
K dispozícii sú jedno a dvojposteľové izby, ako aj dva apartmány a rodinná izba. Všetky izby sú
klimatizované, vybavené vlastnou kúpeľňou, satelitným televízorom, rádio - budíkom, chladničkou
a telefónom. V celom objekte môžu hostia zdarma využiť WiFi pripojenie na internet. Ubytovaným
hosťom je tiež k dispozícii malá kaviareň s príjemným posedením a jedáleň. Hostia môžu využiť
uzavreté privátne parkovisko monitorované kamerovým systémom.
Tel.: +421 53 44 21 695, +421 917 434 474
E-mail: renesance@renesance.sk
www.renesance.sk

Privát Spiš sa nachádza v mestskej časti Spišskej Novej Vsi - Ferčekovce neďaleko Slovenského raja.

Ide o penzión rodinného typu s útulnou domáckou atmosférou. Je situovaný mimo hlavnej cesty
v tichej uličke pri potoku a je prispôsobený rodinám s deťmi. Pre najmenšie detičky je pripravená
detská postieľka, detská stolička, hračky a ďalšie potrebné vybavenie. V areáli zariadenia je veľká
záhrada s vonkajším posedením, ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, trampolínou a hračkami pre deti
všetkých vekových kategórii. Počas celého roka je tu tiež možné zrelaxovať v novovybudovanej saune.
Okrem toho sa v zariadení nachádza aj spoločenská miestnosť s biliardom, futbalovým stolom, šípkami
a detským kútikom. Pre ubytovaných hostí je možnosť požičania detských bicyklov alebo detskej
motokáry. Samozrejmosťou je bezplatná pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia. V celom objekte
je bezplatné pripojenie na WiFi internet.
Tel.: +421 907 378 522, +421 918 667 656, e-mail: slavomira@vastusko.sk

www.penzionspis.sk

Romantická Chata Horáreň sa nachádza 3km od obce Smižany a 5 km od mesta Spišská Nová
Ves, v tichom prostredí rekreačnej oblasti Košiarny briežok, v Národnom parku Slovenský raj. Je
umiestnená priamo pri cykloturistickej a turistickej značenej trase. Chata disponuje 5 izbami s
celkovou kapacitou 25 lôžok. Izby majú vlastné sociálne zariadenia. Pre hostí sú k dispozícii: veľká
kuchyňa, jedáleň – spoločenská miestnosť, ihrisko s vybavením, vonkajšie kryté ohnisko, slnečná
terasa, exteriérové posedenie, parkovisko pre autá i miestnosť pre odloženie bicyklov. Motorizovaní
návštevníci sa ku chate dostanú z obce Smižany - časť Smižianska Maša, po celoročne udržiavanej
spevnenej ceste. Pre ubytovaných hostí majitelia ponúkajú možnosť prespať v sene v opravenej
hospodárskej budove.
Tel.: +421 905 547 052, e-mail: vlad37o@isternet.sk
www.chatahoraren.sk

Turistické informačné centrum
Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 429 82 93
Tel./fax: +421 53 442 82 92
E-mail: tic@mestosnv.sk
www.spisskanovaves.eu/tic

Tomašovský výhľad

Slovenský raj z Čingova a z Letanovského mlyna

Pokiaľ patríte medzi vyznávačov aktívnej dovolenky so štipkou
dobrodružstva, rozhodne neobíďte turistické stredisko Čingov
v Slovenskom raji. Nachádza sa neďaleko obcí Smižany a Spišské Tomášovce
i okresného mesta Spišská Nová Ves. A má čo ponúknuť aj náročným turistom.
Ani nie hodinkou chôdze sa dostanete na jeden z najkrajších vyhliadkových
bodov na Slovensku - Tomášovský výhľad, z ktorého sa otvárajú nádherné
výhľady do širokého okolia i na blízke Tatry. Zájdite trošku ďalej, do doliny
Bieleho potoka, a objavte adrenalínovú ferratu (zaistenú cestu) v rokline Kyseľ,
do ktorej 40 rokov nevstúpila noha turistu. Prejsť Kyseľ zaistenou cestou
manažuje Správa Národného parku Slovenský každoročne od 15. júna
do 31. októbra. V susedstve Kyseľa sa nachádza rolklina Sokolia dolina,
ktorá je so svojim 75 metrov vysokým Závojovým vodopádom považovaná
za najdivokejšiu v Slovenskom raji. Odporúčame vám tiež navštíviť historické
Kláštorisko s pozostatkami 700 rokov starého kartuziánskeho kláštora, kam
vás privedie malebná Kláštorská roklina. Obľúbeným nástupným miestom
na početné obľúbené trasy v Slovenskom raji (smer Kláštorisko,
Kláštorská roklina, Prielom Hornádu...) je tiež malebný Letanovský
mlyn pri neďalekej obci Letanovce.
Ferrata v rokline Kyseľ

Kláštorisko

Roklina Sokolia dolina - Závojový vodopád

Odporúčame...

www.cingov.com/penzion-lesnica

Penzión Lesnica je obľúbené ubytovacie zariadenie s výhodnou polohou v nádhernom prostredí
Slovenského raja, priamo v srdci turistického strediska Čingov. Neďaleko sa nachádzajú obce
Spišské Tomášovce a Smižany i okresné mesto Spišská Nová Ves. Vďaka tomu predstavuje ideálne
východisko pre turistiku či poznávanie kultúry a histórie regiónu Spiš. Ubytovacia časť penziónu
pozostáva z 9 dvojlôžkových izieb, 1 dvojlôžkovej izby s kuchynkou (vo všetkých je možnosť
prístelky) a apartmánového domčeka s dvoma spálňami, spoločenskou izbou a kuchynkou. Všetky
izby disponujú vlastnou kúpelňou a WC, balkónom, satelitným televízorom a rádiom. Penzión
Lesnica pozýva ubytovaných i neubytovaných návštevníkov vychutnať si výbornú gastronómiu
v jeho vlastnej reštaurácii. V areáli penziónu je hosťom k dispozícii bezplatné parkovisko, ako aj
vonkajšie ohnisko a gril. 50 metrov od penziónu sa nachádza informačné centrum a požičovňa
bicyklov.
Tel.: +421 53 32 10 107, +421 903 250 086, e-mail: lesnica@stefani.sk

Penzión Stefani má výhodnú polohu v obci Smižany. Poskytuje ubytovanie v šiestich izbách

a troch apartmánoch vybavených štýlovým dreveným nábytkom, satelitným televízorom
a vlastným sociálnym zariadením. V cene ubytovania sú aj raňajky podávané priamo v reštaurácii
penziónu. Okrem reštaurácie môžete v objekte penziónu využiť salónik s krbom, vonkajšiu terasu,
detský kútik s preliezkami, hojdačkami a kolotočom a tiež parkovisko. Zadná terasa prepojená
s reštauráciou umožňuje organizovanie svadieb, veľkých rodinných osláv a školení.
Tel.: +421 53 32 10 100, +421 53 32 10 106, +421 903 275 596
E-mail: penzion@stefani.sk

www.cingov.com/penzion-stefani

Antonio stravovanie & Mimo Klub je pohostinské zariadenie situované v obci Spišské
Tomášovce v bezprostrednej blízkosti Slovenského raja. Turistom celoročne ponúka reštauračné
a pohostinské služby v príjemnom prostredí. Pochutiť si tu môžete na tradičných slovenských
jedlách i špecialitách svetovej kuchyne. V prípade, že nemáte možnosť sa prísť najesť priamo
do reštaurácie, objednanú stravu vám radi dovezú tam, kde sa vám to hodí. V Mimo klube sa tiež
pravidelne konajú tanečné zábavy, diskotéky a iné spoločenské podujatia.
Tel.: +421 907 648 408, +421 905 170 495
E-mail: mimoklub@mimoklub.sk

www.antoniostravovanie.sk

Klauzy - vodná nádrž

Roklina Malý Kyseľ - Machový vodopád

Turistické informačné centrum
Čingov - Trek Café
052 01 Spišské Tomášovce
Tel.: +421 918 653 468
Tel.: +421 911 707 904
E-mail: info@cubeadventure.sk

Ferrata (zaistená cesta) v rokline Kyseľ
Správa Národného parku Slovenský raj
Možné každoročne od 15. júna do 31. októbra
Tel.: +421 903 298 223
E-mail: slovraj@sopsr.sk

Informačné centrum Smižany
Tatranská 302 (v kaštieli)
053 11 Smižany
Tel.: +421 53 44 33 666
E-mail: okc.info@smizany.sk

Roklina Veľký Sokol

Slovenský raj z Podleska

Jedinečné sú turisticky prístupné rokliny - najnavštevovanejšia
Suchá Belá, čarovné Piecky, dobrodružný Veľký Sokol,
či majestátny 12 km dlhý riečny kaňon Prielom Hornádu.
To sú hlavné lákadlá, pre ktoré do obce Hrabušice a jej priľahlých
turistických centier Podlesok a Píla mieri každoročne množstvo domácich
i zahraničných turistov.
Užite si ticho nepoškvrnenej prírody i hučiace vodopády, obdivujte
rozkvitnuté horské lúky aj divoké skalné zrázy a tiesňavy. Doprajte
si romantiku v sedle koňa alebo dobrodružný splav Prielomu Hornádu.
A v zime, keď rieka Hornád zamrzne, vyskúšajte ju zdolať na korčuliach,
či bežkách. Iste neoľutujete.
Podlesok je tiež výborným východiskom pre cykloturistiku. Cykloturistické
trasy odtiaľto vedú na Kláštorisko, na sedlo Kopanec i na planinu Glac,
po ktorej sa viete dostať až na juh Slovenského raja, do Stratenej,
do Dediniek a Mlyniek.
Roklina Piecky

Roklina Suchá Belá

Prielom Hornádu - splav

Odporúčame...
Splav Prielomu Hornádu
Správa Národného parku Slovenský raj
Splavovať Hornád je možné každoročne od 1. mája do 31. októbra
pri vyhovujúcej výške hladiny rieky
Tel.: +421 903 298 223
E-mail: slovraj@sopsr.sk
www.npslovenskyraj.sk

Reštaurácia Rumanka sa nachádza v turistickom stredisku Podlesok priamo pri vstupe do
najznámejšej rokliny Slovenského raja - Suchá Belá. Turistom ponúka príjemné posedenie
v štýlovom prostredí, pri ktorom sa môžu osviežiť svojim obľúbeným nápojom, či pochutnať
si na špecialitách tradičnej slovenskej kuchyne. V exteriéri reštaurácie sa nachádza priestranná
terasa a počas letnej sezóny je tu v prevádzke aj bufet s rýchlym občerstvením.
Tel.: +421 907 289 262
E-mail: stefanlabuda@stonline.sk

www.podlesok.com/
restauracia-rumanka.html

Ranč Malý Majer sa nachádza v malebnom prostredí na okraji Slovenského raja medzi
obcou Hrabušice a známym turistickým strediskom Podlesok. Pre dospelých i deti ponúka
rôzne možnosti jazdy na koni, výlety na koňoch nádhernou prírodou okolia, služby jazdeckej
školy, vychádzky bričkou alebo na saniach s konským záprahom a v zimnej sezóne aj menej
tradičný šport skijöring. Priamo v areáli ranču sa nachádza dokonca vzletová a pristávacia
plocha pre ultraľahké lietadlá.
Tel.: +421 907 999 384, +421 918 694 007
E-mail: stefanlabuda@stonline.sk

www.podlesok.com/
maly-majer-1.html

Informačné centrum
Správa Národného parku Slovenský raj
Podlesok 1832/30
053 15 Hrabušice
Tel.: +421 53 442 20 10
E-mail: slovraj@sopsr.sk

Turistické informačné centrum
Hlavná 171
053 15 Hrabušice
Tel.: +421 915 930 585
Tel.:421 903 895 155
E-mail: hrabusice@stonline.sk

Turistické informačné centrum
recepcia Autokempingu Podlesok
053 15 Hrabušice
Tel: +421 53 42 99 164
Tel.:+421 53 42 99 165
Prielom Hornádu

Gačovská skala - pohľad na Dedinky

Slovenský raj z Dediniek a z Mlyniek

Sťa magické oko Slovenského raja sa pod planinou Geravy
rozprestiera vodná nádrž Palcmanská Maša, na brehu ktorej leží
obec Dedinky.
Ak hľadáte miesto pre letný relax pri vode a zároveň uprostred malebnej
prírody, ste tu správne. A keď vás omrzí opaľovanie, kúpanie a člnkovanie
na priehrade, môžete sa spolu so sprievodcom vyštverať na známy
vyhliadkový bod Gačovská skala s podmanivými výhľadmi na Slovenský
raj, či zdolať neďalekú Zejmarskú roklinu začínajúcu iba 20 minút
chôdze od brehu Palcmanskej Maše - v obci Mlynky - Biele vody.
V Mlynkách, konkrétne v strediskách Ski Gugel a Mlynky - Biele Vody
sa počas zimy naskytajú bohaté možnosti lyžovačky a bežeckého
lyžovania.

Zejmarská roklina - Nálepkové vodopády

Gačovská skala- sever

Odporúčame...
Penzión pod Guglom je rodinný penzión v Mlynkách situovaný priamo pod svahmi lyžiarskeho

strediska Ski Mlynky v južnej časti Slovenského raja. Počas celého roka ponúka komfortné ubytovanie
v rôznych typoch izieb a apartmánov podľa individuálnych potrieb návštevníka. Po návrate z turistiky,
cykloturistiky či lyžovačky je tu možnosť pochutnať si na kvalitnej domácej gastronómii a posedieť
v príjemnom prostredí PUB-u Pod Guglom. Pre hostí penziónu je k dispozícii netradičný záhradný
wellness pod holým nebom i požičovňa bicyklov. Cez leto záhrada penziónu ponúka tiež vybavenie
pre rôzne zábavné aktivity a hry - stolnotenisový stôl, trampolínu, petanque, kriket, speedball a iné.
Tel.: +421 53 44 93 354, +421 903 016 865, +421 903 619 194
E-mail: ubytovanie@mlynky.net

www.mlynky.net

Trojhviezdičkový Penzión Salamander *** sa nachádza v obci Mlynky, časť Palcmanská Maša.
Ponúka príjemné ubytovanie v jedenástich izbách a dvoch apartmánoch, ktoré majú samostatné
hygienické zariadenia, televízor a telefón. Samozrejmosťou je reštaurácia, kaviareň a takisto letná
terasa s krbom. Pre dokonalý relax môžu hostia penziónu využiť saunu, masáže a fitnes centrum.
Penzión je vhodným východiskom pre turistické a cykloturistické vychádzky do Slovenského
raja a okolia. Počas zimy je ideálnou voľbou pre lyžiarov, ktorí si chcú vychutnať športové vyžitie
v okolitých lyžiarskych strediskách a areáloch bežeckého lyžovania. Penzión prevádzkuje tiež svoju
vlastnú požičovňu lyží a bicyklov.
Tel.: +421 910 842 369
E-mail: rezervacie.salamander@gmail.com
www.penzion-salamander.sk

Chata Štefana je poľovnícko - rekreačná chata nachádzajúca sa v Havranej doline, blízko obce
Mlynky. Svojou polohou uprostred lesa je ideálnou voľbou pre návštevníkov, ktorí hľadajú pokoj
a súkromie. Ubytovacia časť pozostáva z troch apartmánov pre dve až šesť osôb.
K dispozícii je v nej tiež vybavená kuchyňa, spoločenská miestnosť a terasa s krbom a grilom.
Vďaka svojej polohe v tesnej blízkosti Slovenského raja je skvelým východiskovým bodom
pre turistiku v národnom parku, či lyžovanie v okolitých lyžiarskych strediskách.
Tel.: +421 905 872 562, +421 903 800 377
E-mail: novak@lesysnv.sk

www.slovenskyraj.sk/stefana

Dedinky - člnkovanie

Turistické informačné centrum
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5
049 71 Stratená
Tel.: +421 948 287 901
E-mail: tic@vraji.sk

Zejmarská roklina - Nálepkové vodopády

Dobšinská ľadová jaskyňa

UNESCO Dobšinská ľadová jaskyňa

Juh Slovenského raja v okolí malebnej horskej obce Stratená sa pýši
mimoriadnym bohatstvom prírodných krás. Jedinečná Dobšinská ľadová
jaskyňa zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO, Národná
prírodná rezervácia Stratená s masívmi Srnčích a Sokolích skál, dominantný
vyhliadkový vrch Havrania skala, Mokrade Hnilca, Stratenský kaňon s náučným
chodníkom vhodným aj pre pohybovo hendikepovaných návštevníkov, dolina
Malých Zajfov, či malebné Tiesňavy, si získajú srdce azda každého milovníka
prírody. Údolie rieky Hnilec tu navyše citlivo dotvára romantická železničná
trať s viacerými tunelmi a viaduktmi. Okrem peších turistov si v okolí
Stratenej prídu na svoje aj vyznávači cykloturistiky a hipoturistiky - napríklad
na Farme na Samelovej lúke, ale aj severskej chôdze nordic walking, pre ktorú
sú tu vyznačené štyri okruhy s dĺžkou od 4 do 12,6 km. Adrenalínový zážitok
pri prekonávaní prekážok v korunách stromov ponúka lanový park Tarzania
Ostrá skala.
Neďaleko Stratenej, na južnom úpätí Dobšinského kopca,
sa rozprestiera mestečko Dobšiná s bohatou baníckou históriou.
Okrem toho, že je dejiskom každoročných populárnych automobilových pretekov
do vrchu, skrýva jeho historické centrum mnoho zaujímavých pamiatok. Banskú
minulosť mesta prezentujú tiež dve trasy Náučného chodníka po stopách
baníctva v Dobšinej.
Stratenský kaňon

Stratenská píla

Konská turistika, hipoturistika
Farma na Samelovej lúke

Odporúčame...
Penzión Ľadová situovaný v obci Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa, je miesto ako
stvorené na aktívny oddych v čarokrásnom prostredí Slovenského raja neďaleko svetoznámej
Dobšinskej ľadovej jaskyne. Penzión ponúka ubytovanie v štyroch izbách a dvoch apartmánoch
s celkovou kapacitou 10 lôžok. Súčasťou penziónu je altánok vhodný na posedenie a grilovanie.
V bezprostrednej blízkosti penziónu sa nachádza Farma na Samelovej lúke, ktorá ponúka bohaté
možnosti agroturistiky a konskej turistiky, jazdy na koči s konským záprahom ako aj letné tábory pre
deti v „kovbojskom štýle. Počas zimy Penzión Ľadová vyhľadávajú najmä lyžiari, nakoľko sa v jeho
blízkosti nachádza viacero obľúbených lyžiarskych stredísk a areálov pre bežecké lyžovanie.
Tel.: +421 915 858 037, +421 908 508 048, +421 911 039 089
E-mail: info@penzionladova.sk
www.penzionladova.sk

Hostinec Stará krčma je rodinné zariadenie nachádzajúce sa v horskej obci Stratená na juhu
Slovenského raja, v objekte historického 160 ročného hostinca. Ubytovacia kapacita zariadenia
pozostáva z dvoch 4 lôžkových izieb s prístelkou a 1 dvojlôžkovej izby, rovnako s možnosťou
prístelky. Pre nenáročných turistov je možnosť ubytovania v 6 miestnom karavane v areáli Hostinca
za mimoriadne výhodnú cenu. V zariadení je tiež k dispozícii fínska sauna, kuchynka a spoločenská
miestnosť. Ubytovaní hostia môžu v prípade záujmu čerpať polpenziu v reštauračnej časti hostinca,
ktorá má kapacitu 60 ľudí. Na streche zariadenia sa nachádza plne zariadená terasa s kapacitou
až 40 ľudí. V hostinci sa pravidelne organizujú rôzne spoločenské podujatia, zábavy, tvorivé dielne
a rôzne posedenia.
Tel.: +421 904 255 056, e-mail: starakrcma2@gmail.com
www.starakrcma.sk

Štýlovo zariadené horské chaty Stará Horáreň I. a II. *** sa nachádzajú v romantickej osade
Lányiho huta, len 3 km od mesta Dobšiná, obklopené prírodou a pokojným prostredím. Oba
objekty disponujú vlastnou plne zariadenou kuchyňou, spoločenskou miestnosťou a jedálňou.
V ich exteriéri sa nachádza altánok s ohniskom a grilom a parkovisko. Športoví nadšenci môžu
využiť miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží. V oboch objektoch je k dispozícii bezplatné
pripojenie na WiFi internet.
Tel.: +421 905 486 162
E-mail: info@starahoraren.sk

www.starahoraren.sk

Stratená - Ostrá skala

Dobšiná - Danková

Turistické informačné centrum
Dobšiná

Turistické informačné centrum
Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Námestie baníkov 384
049 25 Dobšiná
Tel.: +421 58 79 41 154
E-mail: tic@dobsina.sk

Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5
049 71 Stratená
Tel.: +421 948 287 901
E-mail: tic@vraji.sk

Chmarošský viadukt - parný vlak

Telgárt na rozhraní 3 národných parkov

Podhorie legendami opradenej Kráľovej hole zdobia početné
klenoty prírody i ľudského umu. Azda najviac sa ich nachádza v
okolí rázovitej horskej obce Telgárt, ležiacej na rozhraní troch
národných parkov: Slovenský raj, Nízke Tatry a Muránska planina.
Nádherné lúky sedla Besník, či prameň druhej najdlhšej slovenskej rieky
Hron, môžete obdivovať aj z nostalgického vozňa motorového vláčika,
ktorý sa kľukatí po romantickej železničnej trati Margecany - Červená
Skala. Jazda po tejto trati obsahujúcej deväť tunelov, takmer tri stovky
mostov, unikátne technické diela Chmarošský viadukt, Telgártsky viadukt
a Telgártska slučka, ktorá je navyše zasadená do čarovnej prírody
Slovenského raja, je vyhľadávaným a nezabudnuteľným zážitkom.
Leto v okolí Telgártu patrí najmä pešej turistike a cykloturistike.
A to i na spomínanú takmer 2 kilometre vysokú Kráľovu hoľu.
Ak sa tu však vyberiete počas zimy, môžete si užiť aj skvelú lyžovačku
v stredisku Ski Telgárt.
Jeseň pod Kráľovou hoľou

Sedlo Besník - pohľad na Kráľovu hoľu

Ondrejisko s pohľadom na Kráľovu hoľu

Odporúčame...
Penzión u Hanky ** je obľúbený rodinný penzión s výbornou reštauráciou situovaný

v podhorskej obci Telgárt, na rozhraní národných parkov Slovenský raj, Nízke Tatry a Muránska
planina. Ubytovacia časť penziónu pozostáva z útulne zariadených izieb s vlastným sociálnym
zariadením a televízorom. Reštaurácia penziónu ponúka celodenne chutnú stravu z domácich
surovín. Návštevníkom je tiež k dispozícii vonkajšia terasa s posedením, miestnosť na odkladanie
bicyklov a lyží a bezplatné parkovisko priamo pri objekte. Penzión je v prevádzke celoročne. Počas
leta je obľúbený najmä turistami a počas zimy lyžiarmi, ktorí ocenia blízke lyžiarske stredisko Ski
Telgárt nachádzajúce sa iba 500 metrov od penziónu.
Tel.: +421 903 771 662
E-mail: info@ubytovanietelgart.sk

www.ubytovanietelgart.sk

Apartments Club Telgárt *** je klubové ubytovacie zariadenie situované v blízkosti obce

Telgárt, ktoré iste osloví každého, kto hľadá pohodlie, eleganciu a súkromie uprostred hôr Nízkych
Tatier, Muránskej planiny a Slovenského raja. Zariadenie pozostáva zo štyroch samostatných
ubytovacích jednotiek s vlastným hygienickým zariadením a vybavenou kuchynkou (Apartmány
Stella ***) a tiež Prázdninového Domu *** s dvoma plne zariadenými prázdninovými bytmi.
Súčasťou zariadenia je novovybudované Wellness relax centrum s kúpeľmi a saunami, rovnako ako
moderne vybavený zasadací priestor pre semináre a firemné stretnutia. Apartments Club Telgárt
je vhodným miestom aj pre rodiny s deťmi. Čo sa týka stravovacích služieb, je možné objednať
si raňajky, prípadne pri väčších skupinách aj polpenziu s priamou obsluhou do ubytovacích
priestorov hosťa.
Tel.: +421 905 562 021, info@apartmentstelgart.sk

www.apartmentstelgart.sk

Horehronská kúria *** je rodinný penzión s reštauráciou situovaný v obci Telgárt. Ubytovacia
kapacita penziónu pozostáva zo štyroch štandardných izieb, jedného dvojizbového apartmánu
a veľkej obývacej miestnosti s krbom. Pre hostí je dispozícii aj kompletne vybavená kuchynka.
Na poschodí sa nachádza priestranná terasa s výhľadom na okolité hory. Reštaurácia penziónu
má v ponuke chutné jedlá slovenskej kuchyne a regionálne špeciality, ale aj výbornú talianskú
pizzu. Pri reštaurácii sa nachádza aj zvlášť kaviarenská miestnosť a typická „Slovenská miestnosť“
s dreveným zariadením a krbom. Hostia penziónu si môžu vychutnať relax v infra saune, či oddych
v záhrade kúrie s dreveným altánkom a príjemným posedením. Veľký vonkajší krb umožňuje
grilovanie vlastných špecialít a opekanie. Pre náročnejších je k dispozícii exteriérová kúpacia
kaďa. Motorizovaní návštevníci Horehronskej kúrie môžu využiť bezplatné parkovisko priamo
pri penzióne. Športovci zas ocenia odkladaciu miestnosť pre bicykle, lyže a iné športové náradie.
Tel.: +421 908 548 342, e-mail: info@horehronskakuria.sk
www.horehronskakuria.sk

Unikátne technické dielo Telgártsky viadukt

Poráčska dolina

Poráčska dolina na konci sveta

Poráčska dolina

Dokonalý oddych „na konci sveta“. Pokiaľ hľadáte práve toto, rázovitá
dedinka Poráč s priľahlou Poráčskou dolinou je pre vás ideálna voľba.
Takmer nepoznaný klenot prírody južného Spiša reprezentovaný krasovým
pohorím Galmus, často nazývaným aj „malý Slovenský raj“, či národnými
prírodnými rezerváciami Galmuská tisina a Červené skaly, môže svojou krásou
smelo konkurovať aj oveľa známejším dolinám, ako sú napríklad Zádielská
v Slovenskom Krase, či Gaderská na Liptove. Podmanivé výhľady na celý Spiš
sa otvárajú z vrcholov Vysoký vrch, Bukovec, Biela skala, Kňazovka a Slovinska
skala, ktoré si zaručene zamilujete. Obľúbeným miestom pre dobrodruhov
je tiež záhadná jaskyňa Šarkanova diera, ktorú kedysi obýval aj pračlovek
a jaskynný medveď. Milovníci nordic walkingu si zas môžu užiť „walkovanie“
prekrásnou prírodou na špeciálne značených okruhoch. Početné atraktívne,
kvalitne značené cykloturistické trasy spájajú Poráč s mestom Krompachy
a strediskom Plejsy, jako aj so susednými horskými obcami Závadka a Hnilčík.
Tento odľahlý kus Spiša je známy aj baníckymi tradíciami, preto prijmite
pozvanie nahliadnuť aj do baníckej minulosti obce Poráč. Navštívte Banský
skanzen pri stredisku Poráč Park alebo sa prejdite niektorým z troch okruhov
Poráčskeho baníckeho chodníka.
Užite si pokoj a intimitu tohto pôvabného miesta v území temperamentných
a pohostinných Rusínov s vlastnou írečitou kultúrou, ktorí vám dajú pocítiť,
že ste medzi nimi vítaní.

Odporúčame...
Poráč Park relax & sport centrum ** je atraktívny horský hotel nachádzajúci sa priamo
„na konci sveta“ v Poráčskej doline. Okrem kvalitných ubytovacích a stravovacích služieb
vám ponúka aj bohaté športové vyžitie – využiť tu môžete krytú telocvičňu, bazén, exteriérové
ihrisko pre loptové hry, tenisový kurt, zaliezť si na lezeckej stene, či zahrať minigolf. Po tom
všetkom zaiste dobre padne relax vo wellness centre, či orosené remeselné pivo Buchvald, ktoré
pre vás varia priamo v stredisku. Poráč Park pritom napriek množstvu poskytovaných služieb
nie je žiadnym veľkým, rušným dovolenkovým rezortom. Práve naopak, udržiava si intímnu
atmosféru v lone okolitých hôr. Miesto na aktívny oddych v prírode ako stvorené.
Tel.: +421 905 794 705, +421 53 42 98 797
E-mail: poracpark@poracpark.sk
www.poracpark.sk

Ružín a okolie

Banícka Gelnica, Krompachy a okolie

Banícke múzeum v Gelnici

Kamenný most v Gelnici

Medzi hrebeňmi vrchov Slovenského rudohoria, v Hnileckej doline, ležia učupené
mnohé malebné dediny a mestečká so slávnou baníckou históriou. Dominuje
im niekdajšie kráľovské banské mesto Gelnica. Nechajte ducha minulosti
prehovoriť pri prechádzke uličkami starého mesta lemovanými honosnými
barokovými sídlami niekdajších majiteľov baní, či pri návšteve Baníckeho múzea,
ktoré vás vovedie do sveta baníctva a geológie. Prejsť sa môžete aj Banským
náučným chodníkom po stopách starých banských štôlní, z ktorých mnohé vznikli
už v 15.storočí.

Banská štôlňa Jozef v Gelnici

Zapnite si baterky a vydajte sa spoznávať tajomné hlbiny gelnického banského
podzemia v Dedičnej štôlni Jozef, ktorá je najväčšou atrakciou náučného
chodníka.
Milovníkom športu sa naskytajú pestré možnosti turistiky a cykloturistiky
smerom na Kojšovskú hoľu, alebo na Krompašský vrch, ako aj kvalitnej lyžovačky
počas zimy v obľúbenom lyžiarskom stredisku Relax Center Plejsy v susednom
meste Krompachy.

Turistické informačné centrum Gelnica
Banícke nám. 4 (v budove Baníckeho múzea)
056 01 Gelnica
Tel.: 00421 53 48 14 127
e-mail: tik-gelnica@gelnica.sk
Mesto Krompachy

Obec Slatvina

Tomašovský výhľad

Zima v Slovenskom raji a na južnom Spiši

Región Slovenský raj a južný Spiš nestráca svoje čaro ani počas
zimy. Práve naopak. Vodopády v roklinách Slovenského raja, ktoré
sú s výnimkou Ferraty v Kyseli prístupné celoročne, sa premieňajú
na magické ľadopády, sneh vŕzga pod nohami, všetko sa leskne nabielo
a na turistických chodníkoch vládne podmanivý pokoj a ticho.
Ruch pretrváva iba v obľúbených regionálnych lyžiarskych strediskách,
ktoré pre svoje kvalitné služby, rodinnú atmosféru a cenovú dostupnosť
vyhľadávajú lyžiari a snowboardisti z celého Slovenska i zo zahraničia.
Pokiaľ vás nebaví tlačiť sa medzi davmi lyžiarov v prestížnych slovenských,
či zahraničných strediskách, príďte si zalyžovať k nám!
Šikľavá skala - Matejovce nad Hornádom

Letanovský mlyn - korčúľovanie na zamrznutej rieke Hornád

Relax center Plejsy

Lyžiarske strediská v regióne:
• Ski Telgárt | www.skitelgart.sk
• Ski Gugel Mlynky | www.skimlynky.eu
• Ski Mlynky - Biele Vody | www.skimlynky.sk
• Ski centrum Hnilčík - Mraznica | www.scm.sk
• Relax Center Plejsy - lyžiarske stredisko | www.plejsy.sk
• Ski Poráčska dolina | www.poracpark.sk/sk/lyzovanie
• Ski Vernár - Studničky | www.vernar-studnicky.com

Ski centrum Hnilčík - Mraznica

Bežecká trasa na Grajnári

Mlynky - Biele vody, bežkovanie

Pokiaľ patríte medzi milovníkov bežeckého lyžovania, príďte
si užiť skvelé športové vyžitie v areáloch bežeckého lyžovania
v sedle Grajnár v blízkosti mesta Spišská Nová Ves a v susedstve Ski
strediska Hnilčík - Mraznica, alebo v novo značenom areáli bežeckého
lyžovania v obci Mlynky - Biele Vody, či tiež na Lyžiarskej stope Telgárt.
V prípade priaznivých snehových podmienok aj na letisku v Spišskej
Novej Vsi.
Nadšenci ľadolezenia zas iste ocenia možnosť zdolať ľadopády
pomocou špeciálneho vybavenia, a to v roklinách Suchá Belá, Sokolia
dolina, Kláštorská roklina a tiež na Letanovskom mlyne.

Letanovský mlyn - ľadolezenie

Sokolia dolina - ľadolezenie

Cykloturistika v Slovenskom raji

Cykloturistika v Slovenskom raji a na južnom Spiši

Celý Spiš svojou členitosťou, prírodnými a kultúrno - historickými
zaujímavosťami spĺňa nároky aj tých najnáročnejších vyznávačov
cykloturistiky.
Cykloturistický región južný Spiš so Slovenským rajom ponúka viac
ako 500 km značených cykloturistických trás a 26 okruhov (napr. Okolo
Slovenského raja, Ochutnávka Galmusu, Za pamiatkami UNESCO,
Zvrškom banskej železničky a ďalšie) v nadväznosti na Spišskú a Hnileckú
cyklomagistrálu, ktoré týmto regiónom prechádzajú.
Výlet v sedle bicykla s rodinou, či priateľmi po nádhernom hornatom
Spiši a Slovenskom raji je nezabudnuteľným zážitkom. Pripravené
cyklotrasy nielen umožňujú obdivovať krásy regiónu zo sedla bicykla,
ale aj preverujú fyzické schopnosti a jazdecké zručnosti cykloturistov.

Cykloturistika v Slovenskom raji - navigácia

Cykloturistika v Slovenskom raji

Cykloturistika na Mlynkach

Pre lepšiu orientáciu v území a plánovanie cyklistických vychádzok,
je k dispozícii aktuálna cykloturistická mapa v mierke 1:45000
i aktualizovaný tlačený cyklosprievodca v štyroch jazykových mutáciách
- slovenčine, angličtine, nemčine i maďarčine.
Tieto materiály sú dostupné v turistických informačných centrách
a v elektronickej podobe na webstránke www.vraji.sk. V podrobných
popisoch cyklosprievodcu nájdete výškové profily tratí s informáciami
o ich dĺžke, náročnosti, trvaní, QR kód, ako aj odporúčania pre návštevu
prírodných a kultúrnych zaujímavostí v blízkosti cykloturistického
okruhu.
V teréne sa na bicykli ľahko zorientujete vďaka exteriérovým
cykloturistickým mapám, ktorých je v území celkovo už 40, a ktoré
informujú o cyklotrasách a zároveň propagujú Cykloregión južný Spiš.

Cykloturistika pod Kráľovou hoľou

Cykloturistika pod Spišským hradom

Cykloturistika na Stratenskej píle

U nás platí

Ubytujte sa v našom regióne Slovenský raj & Spiš a získajte
zdarma turistickú kartu so super zľavami.

CELOROČNÁ PLATNOSŤ
www.vraji.sk/turistická karta

Slovenský raj & Spiš turistická karta

www.vraji.sk
www.spis-region.sk
www.slovenskyraj.eu
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (OOCR) je organizáciou destinačného manažmentu
v území Slovenského raja a južného Spiša.
OOCR Slovenský raj & Spiš vytvára aktívnu partnerskú platformu spolupráce podnikateľov ponúkajúcich produkty a služby
v cestovnom ruchu, samospráv miest a obcí regiónu, Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
a širšieho spektra odborných a neziskových organizácií.
Spoločným cieľom spolu 52 partnerov, je vybudovať zo Slovenského raja významnú a medzinárodne renomovanú
destináciu cestovného ruchu a zároveň podporovať a zviditeľňovať ďalšie atraktívne destinácie južného Spiša.
Tu možno spomenúť Poráčsku, či Hnileckú dolinu, Krompachy - Plejsy, historické mestá akými sú metropola Spiša - Spišská
Nová Ves, ale aj Gelnica či Dobšiná, ktoré sú známe najmä svojou banskou históriou a tradíciami.
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OOCR Slovenský raj & Spiš vytvára podmienky pre podporu rozvoja cestovného ruchu a realizuje nové výzvy v rozvoji
územia vo svojej pôsobnosti.
Aktívnou komunikáciou so svojimi členmi odkrýva nie len konkrétne nedostatky, ale aj príležitosti a možnosti pre zlepšenia
vo sfére regionálneho turizmu.
V rámci svojich možností sa systematicky usiluje tieto zlepšenia uplatňovať v praxi.
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