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každý výlet do neznáma je jedinečný a pocity 
z neho si uchovávame ešte dlho po príchode 
domov. Objavujte čaro úžasných maličkostí, 
ktoré vám poodhalí iba ten, kto dané miesto či 
destináciu pozná ako vlastnú dlaň.

Pozývame vás objaviť unikátnosť tohto regiónu 
na východe Slovenska. Spoznajte nádherné 
miesta plné historických, kultúrnych, ale aj 
prírodných pamiatok, ktoré si môžete vychutnať 
v absolútnom pokoji a pohode. Či už hľadáte 
aktívny, alebo pasívny oddych, v našej destinácii 
si určite nájdete to svoje.

Vďaka medzinárodnému letisku v Košiciach 
sa k nám dostanete skutočne jednoducho 
a pohodlne. A prakticky okamžite si môžete 
užívať atmosféru druhého najväčšieho mesta 

KOŠICE REGIÓN TURIZMUS
Hlavná 48, 040 01 Košice, Slovakia
+421 55 3050 530, +421 948 951 595
vylety@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

na Slovensku s najdlhšou mestskou promenádou. 
Nájdete na nej množstvo historických pamiatok, 
múzeá, galérie a tradičné i medzinárodné 
reštaurácie.

Určite sa ale vyberte aj na ďalšie úchvatné 
miesta Košického kraja. Vedeli ste, že 
z Košíc sa autom do 100 minút dostanete až 
k 18 pamiatkam svetového dedičstva UNESCO? 
Navštívte pozoruhodný svet pod zemským 
povrchom - v jaskyniach, ktorým patria rôzne 
svetové prvenstvá. Nenechajte si ujsť ani gotickú 
dominantu východného Slovenska - Spišský hrad 
či niektorý z historických kostolíkov plných 
pokladov minulosti.

Vychutnajte si zážitky z malebných miest, 
v ktorých sa príroda snúbi s tradíciami 

Vážení cestovatelia, milovníci nových zážitkov a dobrodružstiev,

KOŠICKÝ KRAJ
TAK BLÍZKO, AKO SA LEN DÁ

VINÁRSKA TURISTIKA

UNESCO

PRÍRODA

KULTÚRA

POZOROVANIE VTÁCTVA

KONGRESOVÝ TURIZMUS

RODINNÉ VÝLETY

GASTRO

a kultúrou. Jedným z takýchto miest je 
aj najmenšia slovenská vinohradnícka 
oblasť Tokaj s autentickou atmosférou 
rodinných vinárstiev, v ktorých vyrábajú 
to najlahodnejšie tokajské víno.

Ak hľadáte útek od civilizácie 
a každodenného stresu, zamierte do raja. 
Čarovné vodopády, úchvatné kaňony 
a rokliny, dobrodružné lezenie po oceľových 
rebríkoch či mostoch - toto všetko vás čaká 
v objatí nádhernej prírody Národného parku 
Slovenský raj.

Povedzte novým zážitkom áno, objavte 
čarovné miesta Košického kraja a zamilujte 
si ho. Vyberte si z tematicky ladených výletov 
a pobytov, ktoré sme pre vás pripravili.

ROMANTIKA
DOBRODRUŽSTVO

ISBN 978-80-89839-21-6
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KRÍŽOM  KRÁŽOM
SLOVENSKÝM  KRASOM
Objavte jedinečnosť Národného parku Slovenský kras, ktorý 
na svojom území ukrýva mnohé poklady. Preskúmajte jeho 
tajomné kúty, a to nad zemou, ale aj pod ňou!

NAVŠTÍVIME

NP Slovenský kras, Krásnohorská jaskyňa (UNESCO), Zádielska tiesňava
NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS

Národný park Slovenský kras je najväčším 
krasovým územím v strednej Európe a s rozlohou 
346 km2 je v súčasnosti druhým najmladším 
národným parkom na Slovensku. Za národný 
park ho vyhlásili v roku 2002 a už od roku 1973 
je toto mimoriadne hodnotné prírodné 
prostredie s dokonale rozvinutými krasovými 
javmi chránené a označené ako chránená 
krajinná oblasť. Nachádza sa tu 1 100 podzemných 
priestorov a jaskyne v oblasti Slovenského 
krasu boli v roku 1991 zaradené do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO spolu s jaskyňami 
na maďarskom území.

KRÁSNOHORSKÁ JASKYŇA
Krásnohorská jaskyňa je unikátnym výtvorom 
prírody zapísaným v Zozname svetového prírod-
ného dedičstva UNESCO. Je určená pre všetkých 
dobrodruhov a vyznávačov adrenalínu. Jaskyňa 
je totiž prístupná pre verejnosť len v sprievode 
skúsených vodcov a s kompletným jaskyniarskym 
výstrojom. Jej dominantou je 34 metrov vysoký 
Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, dlho považovaný 
za najväčší na svete a donedávna zapísaný 
aj v Guinessovej knihe rekordov. Prehliadková 
trasa v dĺžke 450 metrov je nevšedným zážitkom, 
počas ktorého sa na malú chvíľu stanete 
skutočným jaskyniarom. 

ZÁDIELSKA TIESŇAVA
Monumentálna krasová tiesňava je najhlbšou 
tiesňavou na Slovensku. Dlhá je približne 3,3 km 
a jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku 
cez 310 metrov. Najužšie miesto tejto tiesňavy, 
len 10 metrov široké, dostalo pomenovanie 
Zádielska brána. V členitej tiesňave sú pozoru-
hodné bralá, kolmé steny a skalné útesy, ktoré sú 
pestré svojimi tvarmi, bizarnosťou a mohutnosťou. 
Vytvoril ju chotárny potok nazývaný Blatnica 
alebo Blatný potok. Tento potok tu vytvára malé 
vodopády a kaskády aj dnes. V blízkosti Zádielskej 
tiesňavy sa nachádza obec Háj s jedinečnou 
15-metrovou sochou anjela, známou z holywood-
skeho filmu Za nepriateľskou líniou.

 JEDNODŇOVÝ POZNÁVACÍ VÝLET
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Transfer Košice » Krásnohorská jaskyňa 
(UNESCO)

Skupinový vstup do jaskyne 
so sprievodcom  – speleológom

Transfer Jablonov nad Turňou – obed

Granárium – obed a prehliadka areálu 
Granária / alternatíva Penzión Réva, 
Turňa nad Bodvou
Pozn.: Granárium je národnou kultúrnou 
pamiatkou, ktorá sa pýši prívlastkom 
“Slovenské Toskánsko”

Presun do obce Háj

Výstup na Zádielsku planinu so sprievodcom 
(len v letnej sezóne) / alternatíva prechádzka 
Zádielskou tiesňavou s odborným výkladom

Návrat do Košíc

VÝLET VHODNÝ PRE

NADŠENCOV TURISTIKY 
A ADRENALÍNU
Deti mladšie ako 15 rokov musia prísť 
v sprievode rodičov.

V cene JE zahrnuté
• Preprava z/do Košíc
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Odborný sprievodca v NP
• Technický sprievodca
*BONUS - návšteva Hájskych 
vodopádov a zľava na ďalší výlet

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstupné do jaskyne
• Cestovné poistenie
• Strava

Lokalita
NP Slovenský kras –
historický región Gemer

Veľkosť skupiny
od 5 - 20 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie výletu je 5

Začiatok/koniec trasy
Košice

Počet km
cca 200 km

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie

Prevýšenie
• 300 m na trase

Háj » Zádielska planina
• Výhľady

Dĺžka trasy
cca 3 hod.

Náročnosť turistickej trasy
• Náročnosť stredná
• Radšej pomalšie tempo
• Stúpanie je strmšie

Dostupnosť výletu
máj - október 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zádielska tiesňava

Hájske vodopády

Krásnohorská jaskyňa

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
Poznámka
Rezervácia: min. 2 dni vopred
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ZA HISTÓRIOU A VÍNOM
Patríte medzi milovníkov histórie a vína? Ak áno, tento výlet je 
určený práve pre vás. Preneste sa s nami do minulosti a spoznaj-
te bohaté príbehy, ktoré sa skrývajú v múroch Košíc - metropoly 
východu a domova najväčšieho kostola na Slovensku. Príbehy 
a pravda sú ukryté aj vo víne z Tokaja - najmenšej vinohradníckej 
oblasti na Slovensku.

NAVŠTÍVIME

mesto Košice, vinohradnícka oblasť Tokaj
VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ

Tokaj je predovšetkým miestom zrodu 
kráľovského moku, ale skrýva v sebe veľa 
nepoznaného. Toto jedinečné miesto dotvárajú 
nielen historické tufové pivnice, sudy plné vína, 
malebné dedinky s bohatou históriou, v ktorých 
tajomstvá minulosti dnes odhaľujú kultúrno-
-historické pamiatky, ale unikátnym ho svojou 
tvrdou a svedomitou prácou robia aj pestovatelia, 
výrobcovia vín a miestni obyvatelia. Rozprávkové 
prechádzky vinohradmi a okolitou prírodou, 
tradičné domáce jedlo a príjemné vidiecke 
ubytovanie očarí každého, kto navštívi tento 
jedinečný kút Slovenska.

KOŠICE
Jedinečná stredoeurópska metropola a druhé 
najväčšie mesto na Slovensku. Košice sú tiež 
dejiskom najstaršieho maratónu v Európe a druhého 
najstaršieho na svete. Nájdete tu najdlhšiu pešiu zónu 
na Slovensku alebo najvýchodnejšiu gotickú katedrálu 
v Európe, ktorá je zároveň najväčším kostolom na 
Slovensku – Dóm sv. Alžbety. Obľúbenou zastávkou je 
tiež Východoslovenské múzeum, kde objavíte Košický 
zlatý poklad. Dokonalý výhľad na celé mesto sa vám 
zas naskytne z Vyhliadkovej veže neďaleko najväčšej 
zoologickej záhrady na Slovensku. Romantické uličky 
a jedinečná letná atmosféra reštaurácií v historickom 
centre vás presvedčia, že Košice naozaj patria medzi 
európske metropoly.

JEDNODŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ VÝLET

Košice / historické centrum
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VÝLET VHODNÝ PRE

MLADÝCH ĽUDÍ, SENIOROV, 
FIREMNÉ AKCIE, ĽUDÍ 
V PRODUKTÍVNOM VEKU

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Komentovaná prehliadka mesta Košice

Prehliadka Dómu sv. Alžbety a výstup 
na Žigmundovu vežu

Návšteva Východoslovenského 
múzea – Košický zlatý poklad (jeden 
z najvýznamnejších zlatých pokladov 
v európskom i svetovom meradle)

Obed Tabačka Kulturfabrik – unikátne 
kultúrne centrum a otvorená zóna pre umenie, 
kreativitu v industriálnom štýle

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Návšteva vyhliadkovej veže v tvare suda – 
stavba roka 2016

Riadená degustácia tokajských vín 
v stredovekej vínnej pivnici

Tradičná zemplínska kuchyňa

Návrat do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Preprava: Košice » vinohradnícka oblasť Tokaj a späť
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Odborný sprievodca
• Vstupné do pamiatok a múzea
• Technický sprievodca
• Degustácia tokajských vín v stredovekej pivnici

spojená s večerou

V cene NIE JE zahrnuté
• Cestovné poistenie
• Obed

Veľkosť skupiny
od 6 do 20 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie výletu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
1 deň

Počet km
cca 120 km

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
mesto Košice a vinohradnícka 
oblasť Tokaj

Dostupnosť výletu
 február - december

Dóm sv. Alžbety

Vyhliadková veža na Tokaji

Poznámka
Rezervácia: min. 2 dni vopred

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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ZA SVETOVÝMI UNIKÁTMI
Zamilujte sa do slovenských historických a prírodných 
pokladov, ktorých hodnotu ocenil už celý svet!

NAVŠTÍVIME

Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO),
Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO),
Kaštieľ Betliar a slovenský „tádž mahál“
DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie 
prírodné unikáty a krásy Slovenska. Je jednou 
z najväčších sprístupnených ľadových jaskýň 
na svete, čo ešte zvýrazňuje jej poloha mimo alp-
skej oblasti. Od roku 2000 je zapísaná na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová 
jaskyňa je známa aj bohatou históriou, ktorá 
zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto 
unikátnu jaskyňu od čias jej objavenia. Patrí medzi 
prvé elektricky osvetlené jaskyne na svete a už 
v roku 1878 na prístupovej ceste k jaskyni vznikol 
kultivovaný horský park.

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA
Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi 
európske rarity a je jednou z mála verejne 
prístupných aragonitových jaskýň na svete. Jej 
interiér zdobia očarujúce ihlice visiace zo stropu. 
Ide o mimoriadne tenké sintrové snehobiele brčká 
(stalaktitové útvary), ktoré svojou rozmanitosťou 
akoby stelesňovali nekonečnú variabilitu 
prírodných výtvorov a evokujú tak predstavu 
kamenného dažďa. Najvzácnejším aragonitovým 
útvarom v jaskyni je takzvaný železný kvet 
pripomínajúci koral. Jaskyňa sa hrdí zápisom 
na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

MAUZÓLEUM GRÓFA DIONÝZA 
A FRANTIŠKY ANDRÁSSYOVCOV

Architektonicky ojedinelá secesná stavba 
z roku 1904, nazývaná “slovenský tádž mahál”, je 
miestom posledného odpočinku grófa Dionýza 
Andrássyho a jeho manželky grófky Františky. 
V rokoch 1903- 1904 dal mauzóleum postaviť 
sám gróf Dionýz, posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov, po smrti 
manželky Františky, rod. Hablavcovej, na znak ich 
nerozlučnej lásky. Mauzóleum patrí jednoznačne 
medzi najväčšie architektonické skvosty na na-
šom území a nachádza sa v blízkosti šľachtického 
sídla Krásna Hôrka, ktoré bolo až do roku 2012, 
keď vyhorelo, prístupné pre verejnosť.

 JEDNODŇOVÝ POZNÁVACÍ VÝLET

Dobšinská ľadová jaskyňa 
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KAŠTIEĽ BETLIAR
Kaštieľ Betliar je náš najnavštevovanejší a tiež 
najkrajší kaštieľ na juhovýchodnom Slovensku. 
Nachádza sa na okraji dediny Betliar a je 
obklopený nádherným parkom so vzácnymi 
drevinami, romantickými stavbami a divou zverou. 
Ide o skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo postavené 
pre účely reprezentácie svojich majiteľov. Betliar 
patril medzi kaštiele, ktoré sa po roku 1945 
vyhli vojnovému plieneniu, a tak sa jeho interiér 
a rodové zbierky uchovali až dodnes v perfektnom 
stave. Všetko, čo sa v kaštieli nachádza, patrilo 
členom rodu Andrássyovcov, ktorých považujeme 
za najvýznamnejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí.

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Transfer Košice » Dobšinská ľadová jaskyňa 
(UNESCO)

Prehliadka jaskyne

Obed

Presun do Ochtinskej aragonitovej jaskyne 
(UNESCO)

Prehliadka jaskyne

Prehliadka Kaštieľa Betliar

Prehliadka Mauzólea Grófa Dionýza 
a Františky Andrássyovcov

Návrat do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Preprava z/do Košíc
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
*BONUS - zľava na ďalší výlet

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstupné do jaskýň

a kultúrnych pamiatok
• Cestovné poistenie
• Strava
• Príplatok za fotenie

v jaskyni

Lokalita
Historický región Gemer

Veľkosť skupiny
od 5 - 20 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie výletu je 5

Začiatok/koniec trasy
Košice

Počet km
cca 320 km

Odporúčané oblečenie
Pohodlné oblečenie

Dostupnosť výletu
15. máj - 30. september

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Mauzóleum Andrássyovcov

Ochtinská aragonitová jaskyňa Kaštieľ Betliar

Poznámka
Rezervácia: min. 2 dni vopred

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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SLEDOVANIE MEDVEĎA
HNEDÉHO V TATRÁCH
Túžite po naozajstnom dobrodružstve a adrenalíne? 
Po zážitku, pri ktorom sa vám zatají dych a nikdy naň 
nezabudnete? Vydajte sa s nami za najväčšou šelmou, ktorá 
žije v našich horách - za medveďom hnedým. Zoberieme vás 
na miesto, odkiaľ môžete z bezpečnej vzdialenosti sledovať 
kráľa slovenských veľhôr v jeho prirodzenom prostredí.

ZAŽIJEME

Celodenný výlet do doliny v Západných Tatrách,
pozorovanie medveďa hnedého v jeho vlastnom teritóriu bez prikrmovania

SLEDOVANIE MEDVEĎA HNEDÉHO
Medveď hnedý je našou najväčšou šelmou voľne 
žijúcou na celom území Slovenska, s najväčšou 
populáciou vo Vysokých Tatrách. Sledovanie medveďov 
prebieha počas jari a letnej turistickej sezóny, ktorá 
je od júna do októbra, najkrajším obdobím je však 
samotná jar, kedy si mláďatá narodené koncom zimy 
robia prvé výlety z brlohu spolu s mamou. Na jar sú 
medvede najaktívnejšie, keďže potrebujú dobehnúť 
váhu, ktorú stratili počas hybernovania v brlohu.

DRUHÁ STRANA VÝLETU
Tento výlet nie je len o medveďovi hnedom, 
uvidíte zver ako Kamzík Tatranský Vrchovský, 
jelene, budeme počuť svište a vidieť lietať orla. 
Spoznáte byliny a lesné plody, a to najdôležitejšie, 
zoznámite sa s pravidlami, ktoré vládnu v horách 
a kladú vysoký dôraz na zodpovednosť, úctu 
a ohľaduplnosť voči obyvateľom lesa.

JEDNODŇOVÝ DOBRODRUŽNÝ VÝLET

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stretnutie na Podbanskom v skorých ranných 
hodinách

Túra s prestávkami na pozorovanie,
mnimálne 2h 30min

Obed v doline

Zostup rovnakým chodníkom s pozorovacími 
prestávkami

Rozlúčka so sprievodcom

V cene JE zahrnuté
• Sprievodca
• Ďalekohľad
• Statív
• Poistenie

V cene NIE JE zahrnuté
Obed

Veľkosť skupiny
2 - 8 osôb

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Podbanské

Odporúčané oblečenie
Turistické a nepremokavé

Dostupnosť výletu
 apríl - september

Dĺžka túry
cca 15 km

Panoráma Vysokých Tatier

Medveď  hnedý

Organizátor

adventoura.eu
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STAŇTE SA MAŠÉROM!
Zimu a sneh nemá rád každý, no plemeno psa sibírsky husky je pre sneh a zimu 
priam stvorené. Zoznámte sa s touto vznešenou rasou, ktorá odjakživa pomáha 
ľuďom v ťažkých prírodných podmienkach. Vyskúšajte si rolu mašéra so psím 
záprahom a prebádajte krásy nášho kraja netradične - v spoločnosti šiestich 
silných a milujúcich psov.

ZAŽIJEME

jazda na psích záprahoch
JAZDA NA PSÍCH ZÁPRAHOCH

História plemena sibírsky husky sa píše už 
pravdepodobne viac ako 4 000 rokov. Vyšľachtili ho 
Čukčovia - polokočovný národ loviaci soby, žijúci 
na severovýchode Sibíri. Týchto psov využívali 
pri love sobov a na ťahanie saní. Aj na Slovensku 
máme chovateľov tohto plemena, tzv. mašérov, 
ktorí sa aj dnes počas zimných mesiacov vozia 
na saniach so psím záprahom. Program je vhodný 
aj ako canisterapia - využíva pozitívne pôsobenie 
psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu 
človeka. Tento druh terapie sa zvlášť odporúča 
pre hendikepované osoby.

JEDNODŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ VÝLET

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Začiatok na vopred dohodnutom mieste 
v okolí Tatier

Zoznámenie sa so psíkmi a inštruktormi

Prednáška a výklad - jazda na psích 
záprahoch

Jazda na psích záprahoch s inštruktorom

Samostatná jazda

Výlet do okolia na záprahoch

V cene JE zahrnuté
• Práca psíkov
• 2 inštruktori

V cene NIE JE zahrnuté
Obed

Veľkosť skupiny
2 - 60 osôb

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Vysoké Tatry

Odporúčané oblečenie
Teplé na zimu, čiapka, rukavice

Dostupnosť výletu
 zima

Dĺžka túry
cca 15 km

Poznámka
  Rezervácia: min. 3 dni vopred

Psie záprahy vo Vysokých Tatrách

Organizátor

adventoura.eu
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BIELE MIESTO 
NA VINÁRSKEJ MAPE
Vinárstvo má v Košickom kraji bohatú tradíciu. Nájdete tu veľké 
vinárstva, ale aj také, ktoré majú komorný rodinný charakter. 
My vás zoberieme na sever nášho kraja, do vinárstva s bohatou 
históriou, kde ochutnáte lahodnú chuť miestnych vín a zažijete 
jedinečné hody priamo na hrade.

ZAŽIJEME

ochutnávka vína, spoznávanie vinárstva
HRAD NAD OBCOU VINNÉ

Viniansky hrad je zrúcanina gotického hradu 
z 13. storočia pri obci Vinné. Hrad postavili pravde-
podobne v druhej polovici 13. storočia na ochranu 
cesty, ktorá viedla do Poľska. Dnes má hrad 
čiastočne zachované renesančné klenby, otvory 
okien a dverí a časti pôvodných omietok. Možno 
vidieť aj pivničné priestory či stopy po krboch.

HRAD BREKOV
Hrad Brekov bol vybudovaný na vápencovom 
kopci neďaleko rieky Laborec. Pôvodne mal, 
rovnako ako Viniansky hrad, ochrannú funkciu, 
keďže strážil severo-južnú cestu údolím. Dnes 
je z hradu už len zrúcanina, kde sa však konajú 
rôzne spoločenské a kultúrne udalosti. Hrad je 
postavený na andezitovom brale, ktoré poskytuje 
nádherný výhľad do celého okolia.

VÍNA VERITA
Vína Verita pochádzajú z najsevernejších vinohradov 
na Slovensku. Tradícia pestovania viniča v tomto 
regióne pochádza ešte zo 14. storočia. Vinohrady sú 
situované priamo nad riekou Laborec, na južnom 
úpätí Vihorlatských vrchov v nadmorskej výške 
250 metrov.

JEDNODŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ VÝLET

Vinohrad Krivošťany
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VÝLET VHODNÝ PRE

MILOVNÍKOV VÍNA, 
RODINNÉ OSLAVY, 
FIREMNÉ STRETNUTIA

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Košice

Degustačná miestnosť - historický vínny 
dom z roku 1935 alternatíva degustácia 
v historickej vínnej pivnici z roku 1909

Prehliadka vinárstva a vinohradov

Možnosť zažiť hodovanie na Vinianskom 
hrade, prípadne na hrade Brekov

V cene JE zahrnuté
• Preprava: Košice » Strážske » Košice
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Technický sprievodca
• Degustácia vín so záhryzom

V cene NIE JE zahrnuté
• Večera
• Cestovné poistenie

Veľkosť skupiny
4 - 25 osôb

Začiatok/koniec trasy
Košice

Počet km
64 km

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Strážske a Krivošťany

Dostupnosť výletu
 celý rok

Poznámka
• Popri degustácii vo Vínnom dome alebo historickej
vínnej pivnici je možné zabezpečiť aj ubytovanie 
s návštevou unikátneho trojhradia v okruhu 2 - 8 km 
(Viniansky hrad, hrad Brekov a hrad Jasenov) 
alebo iných zaujímavých miest v okolí vinohradov.

• Rezervácia: min. 2 dni vopred

Organizátor

vylety.kosiceregion.com

Viniansky hrad

Vína Verita
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V ZAJATÍ GOTIKY, RENESANCIE,
ROKOKA A HUDBY
Staňte sa na deň pravým Spišiakom! Pridajte sa k nám a spoznajte historic-
ké mesto Spišská Nová Ves. Prejdite sa po najdlhšom šošovkovitom námestí 
v Európe, na ktorom nájdete niekoľko vzácnych prekvapení. Metropola Spiša 
má množstvo prvenstiev a krásnych miest, ktoré môžete vidieť na vlastné 
oči a dozvedieť sa množstvo zaujímavých a pútavých informácií.

NAVŠTÍVIME

Mestská pamiatková rezervácia - historické centrum
Spišskej Novej Vsi, Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi, 
kaštieľ v Markušovciach a Letohrádok Dardanely
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

O Spišskej Novej Vsi sa často hovorí ako o bráne 
do ,,raja“. Slovenského raja. So svojou viac ako 
750-ročnou históriou je ideálnym východiskom 
pre milovníkov turistiky, obdivovateľov pamiatok 
Gotickej a Železnej cesty, ako aj pamiatok 
zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO na Spiši. Bohatá ponuka kultúrnych 
a športových podujatí po celý rok poskytuje 
dostatok možností pre príjemný pobyt.

KAŠTIEĽ V MARKUŠOVCIACH
Pôvodnú podobu renesančného kaštieľa s kruhovými 
vežami zo 17. storočia zmenila v roku 1773 veľká 
prestavba v rokokovom slohu. Kaštieľ postavil 
tunajší zemepánsky rod Máriássyovcov. Dnes sa 
v ňom nachádza expozícia historického nábytku 
od renesancie cez barok, klasicizmus, biedermeier 
až po secesiu a začiatok 20. storočia.

NAJMENŠIA ZOO NA SLOVENSKU
Zoologická záhrada sa rozprestiera na ploche 8 hek-
tárov v lesnom areáli Madaras parku. Nájdete tu vyše 
500 zvierat zastupujúcich až 130 druhov, vrátane 
ohrozených zvierat zapísaných v Červenej knihe. 
Deti majú k dispozícii detské ihriská, nafukovací 
hrad, trampolínu, môžu sa povoziť na koni a chutne 
si oddýchnuť v cukrárni. Lanový park Monkeyland 
sa nachádza v tesnej blízkosti ZOO. Ponúka 4 okruhy 
s rôznou náročnosťou, z toho jeden pre najmenších. 
Bezpečnosť je zaistená tzv. nekonečným lanom.

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

JEDNODŇOVÝ POZNÁVACÍ VÝLET

Spišská Nová Ves



PONUKOVÝ KATALÓG VÝLETOV A POBYTOV

15

LETOHRÁDOK DARDANELY
Súčasťou areálu markušovského kaštieľa je francúz-
sky park, na konci ktorého stojí okúzľujúci letohrádok 
s názvom Dardanely. Je v ňom inštalovaná expozícia 
klávesových hudobných nástrojov a po nedávnej 
rekonštrukcii sú verejnosti sprístupnené aj nové 
časti expozície venované akordeónom. Letohrádku 
dominuje spoločenská sála na poschodí, v ktorej 
vynikajú fresky s výjavmi gréckej mytológie. Dnes sa 
využíva hlavne ako koncertná sieň.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stretnutie so sprievodcom pri Provinčnom 
dome – Múzeum Spiša

Prehliadka námestia so sprievodcom: Kostol 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 
Slovenský kostol, Radnica, Evanjelický kostol, 
Miesto prianí (pamätník Pocta Majstrovi 
Konrádovi), Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
Reduta

Výstup do kostolnej veže (individuálne 
cez Turistické informačné centrum)

Prehliadka ZOO (individuálne)

Prehliadka kaštieľa a letohrádku 
v Markušovciach (individuálne)

V cene JE zahrnuté
• Sprievodné slovo, ktoré je zamerané

na stavebný vývoj a architektúru dominánt 
historického centra mesta Spišská Nová Ves.

• Odborný sprievodca

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstupné do kostolnej veže, do ZOO,

do kaštieľa a letohrádku
• Strava
• Preprava
• Poistenie

Začiatok/koniec trasy
Spišská Nová Ves

Preprava
individuálna doprava

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Spišská Nová Ves

Dostupnosť výletu
celoročne (ZOO apríl – október)

Poznámka
prehliadka mesta so sprievodcom trvá 60 minút 
a môžete si ju dohodnúť v Turistickom informačnom 
centre v Spišskej Novej Vsi najneskôr 3 pracovné dni 
pred jej realizáciou

Odporúčané oblečenie
Pohodlná obuv aj oblečenie

ZOO Spišská Nová Ves

Kaštieľ v Markušovciach

Organizátor

spisskanovaves.eu/navstevnik
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PRECHÁDZKA RAJOM
Výlet krásnou prírodou v Slovenskom raji, navyše so sprie-
vodcom, je presne ten druh aktívneho oddychu, ktorý padne 
vhod každému z nás. Nádherný okruh dvomi najkrajšími 
miestami v raji vám dopraje množstvo krásnych pohľadov 
na prírodu v našom Raji. Pripravte sa na túru strednej 
náročnosti, počas ktorej najskôr spoznáte nádhernú roklinu 
Suchá Belá spolu s jej rebríkmi. Na konci vás bude čakať 
prechádzka hrebeňom Slovenského raja plného listnatých 
stromov, ale aj návšteva starodávneho Kláštoriska.

NAVŠTÍVIME

Slovenský raj, Suchá Belá, Kláštorisko a Prielom Hornádu
SLOVENSKÝ RAJ

Jedna z najkrajších prírodných oblastí Slovenska 
nosí náležité pomenovanie vďaka svojim vzácnym 
prírodným hodnotám a krásam. Slovenský raj tvoria 
zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne 
kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, 
rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra. Turisti majú k dispozícii viac 
ako 300 km značených trás a ferratových chodníkov. 
Cyklistov čaká až 150 km značených cyklotrás a 
skutočný raj tu objavia aj skalolezci a v zime tiež 
lyžiari, bežkári, ale aj ľadolezci.

PRIELOM HORNÁDU
Prielom Hornádu je približne 12 km dlhý úsek horného 
toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. 
Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy ktorého 
spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 
300 m výškovým rozdielom. Vďaka svojej turistickej 
histórii má Prielom Hornádu zvláštne postavenie medzi 
prírodnými hodnotami Slovenského raja.

KLÁŠTORISKO
Obľúbená zastávka turistov v nadmorskej výške 
760 m n.m. vznikla už v 13. storočí. Nachádza sa tu 
ruina kurtuziánskeho kláštora, ktorý bol útočiskom 
obyvateľov pred útočiacimi tatárskymi hordami. 
Na Kláštorisku je možné sa občerstviť.

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

JEDNODŇOVÁ TURISTIKA

V cene JE zahrnuté
Sprievodca

V cene NIE JE zahrnuté
• Obed
• Vstup do národného parku

Začiatok/koniec trasy
Podlesok, Hrabušice

Preprava
individuálna doprava

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Slovenský raj

Dostupnosť výletu
letné obdobie, počas sezóny od apríla 
do októbra

Odporúčané oblečenie
Turistické a kvalitná kožená obuv 
s dobrou Vibram podrážkou

Veľkosť skupiny
od 2 - 60 osôb

*V prípade väčších skupín je možné
si uplatniť zľavu

Celková dĺžka túry
12 km - celodenná turistika

Národný park Slovenský raj

Organizátor

adventoura.eu
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KRÁĽOVSKÝ GURMÁNSKY ZÁŽITOK
Zažite jedinečný večer priamo na hrade. Unikátnu 
prehliadku jedného z najväčších hradných komplexov 
v strednej Európe sme pre vás spojili s nezabudnuteľným 
gastronomickým zážitkom, počas ktorého sa budete cítiť 
ako samotní králi či kráľovné.

SPIŠSKÝ HRAD
Ide o najfotogenickejšiu lokalitu v našej destinácii, 
ktorá neunikla ani pozornosti CNN či National 
Geographic. Je jednou z najcennejších historických 
pamiatok, pýchou celej krajiny a jedným z najväčších 
hradných komplexov v strednej Európe. Nečudo, že 
Spišský hrad je zapísaný aj na Zozname svetového de-
dičstva UNESCO. Zakonzervovaná hradná zrúcanina 
na vrchole travertínovej kopy Spišský hradný vrch je 
dominantou širokého okolia a jednou z najcennejších 
historických pamiatok celej krajiny. Je aj známou 
filmovou lokalitou – natáčali tu napríklad film Dračie 
srdce režiséra Roba Cohena v roku 1992. Sezóna 
na Spišskom hrade sa obvykle začína 1. apríla 
a pre návštevníkov je prístupný až do konca októbra.

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

VEČERNÝ ZÁŽITKOVÝ PROGRAM

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Lokalita
Spišský hrad

Dostupnosť výletu
máj - september

Odporúčané oblečenie
Pohodlne a teplejšie oblečenie

Veľkosť skupiny
7 - 10 osôb,  max 20 osôb

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Príchod na Spišský hrad 20:00 - 20:30
(podľa dohody)

Nočná prehliadka hradu

Hostina v hradnej kuchyni

Výstup na hradnú vežu

Prehliadka hradnej mučiarne

Trvanie
120 min.

V cene JE zahrnuté
• Nočná prehliadka hradu
• Dobová hostina v hradnej kuchyni: pečené kurčatá
(podľa uhorského obyčaja), elixír lásky hradnej panej, 
sladké tajomstvo krásnej Hedvigy. Obsluha v dobových 
kostýmoch, dobové priestory hradnej kuchyne, v prípade 
väčšej spoločnosti v arkádovej chodbe.

• Nočný výstup na hradnú vežu
• Prehliadka hradnej mučiarne
• Doprava: Košice - Spišský hrad a späť
Poznámka
Rezervácia: min. 3 dni vopred

Stredoveká kuchyňa na Spišskom hrade

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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SPOZNAJTE POKLAD SLOVÁKOV
Slovensko sa môže pýšiť množstvom prvenstiev. Jedným je aj fakt, že na vý-
chode Slovenska sa nachádzajú najväčšie opálové bane na svete. Zavedieme 
vás do ich útrob, odkiaľ pochádzajú tie najkrajšie a najvzácnejšie opály. 
Predstavíme vám aj najväčšie nálezisko soli a jediné technické múzeum 
na Slovensku. Vyrazte s nami na výlet za novými vedeckými poznatkami!

NAVŠTÍVIME

Slovenské opálové bane, Solivary, Slovenské technické múzeum v Košiciach
SOLIVAR PRI PREŠOVE

V treťom najväčšom meste Slovenska - 
Prešove - nájdete najvýznamnejšie soľné ložisko 
na východe Slovenska s množstvom zachovaných 
technických pamiatok súvisiacich s ťažbou soli. 
Už v stredoveku tu vyvierali soľné pramene, 
z ktorých sa získavala soľ. V roku 1572 sa tu začalo 
s hlbinnou ťažbou. Zatopenie baní vodou ich 
zmenilo na obrovské podzemné jazero, čo si v roku 
1752 vyžiadalo zavedenie novej technológie ako 
čerpanie soľanky v kožených mechoch pomocou 
gápľa, čerpadla poháňaného koňmi alebo volmi.

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 
V KOŠICIACH

Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum 
technického zamerania na území Slovenska poskytuje 
komplexný pohľad do histórie vedy a techniky. Ako hlav-
né centrum múzejnej dokumentácie spravuje  bohatý 
zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické 
pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje 
odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje 
podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej 
vedy a techniky. Množstvo originálnych exponátov je 
prezentované v expozíciách a vystavených súboroch 
zbierok. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 
33 600 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé 
z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty.

SLOVENSKÉ OPÁLOVÉ BANE
Slovenský unikát - Slovenské opálové bane - sú 
najstaršími opálovými baňami na svete. Pochádza 
odtiaľto najväčší európsky opál Harlekýn, 
umiestnený v prírodovednom múzeu vo Viedni. 
Drahokam Slovákov s unikátnym sfarbením nosili 
v šperkoch mnohé významné kráľovné. Bane sú 
po takmer 100 rokoch prístupné verejnosti a môžete 
tu absolvovať zážitkový hodinový okruh so sprie-
vodcami, ktorí vám podajú kompletný historický 
a geologický výklad. Okrem vzácneho opálu uvidíte 
banské štôlne, sály, bohatú mineralogickú zbierku 
banské nástroje a spoznáte spôsoby, akými dobývali 
najkrajší drahokam baníci v dávnej minulosti.

JEDNODŇOVÝ POZNÁVACÍ VÝLET

Slovenské opálové bane
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Prehliadka Slovenského technického múzea 
v Košiciach - banícka expozícia

Prehliadka Opálových baní

Návšteva Solivaru – historicky 
najvýznamnejšie soľné ložisko na východe 
Slovenska

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

V cene JE zahrnuté
• Preprava Košice - Opálové bane - Solivar, 
Prešov - Košice
• Vstupné do Technického múzea, Košice
• Vstupné do opálových baní
• Technický sprievodca
Poznámka
Rezervácia: min. 2 dni vopred

V cene NIE JE zahrnuté
  Strava

Lokalita
Košice

Veľkosť skupiny
od 6 do 25 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie výletu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
poldňový výlet

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie

Dostupnosť výletu
celoročne 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Slovenské opálové bane

Solivar pri Prešove

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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CESTA RAJOM
Objav dokonalosť a jedinečnosť sily prírody!
Slovenský raj je miesto, ktoré si svoj názov skutočne zaslúži.

NAVŠTÍVIME

Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO),
Národný park Slovenský raj 
NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ 

Jedna z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu 
Spiš. Tento jedinečný kúsok prírody získal 
pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným 
hodnotám a krásam. Tvoria ho zachované krasové 
planiny, hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny 
a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, rozsiahly 
podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra. Turisti majú k dispozícii 
viac ako 300 km značených trás a ferratových 
chodníkov. Cyklistov čaká až 150 km značených 
cyklotrás a skutočný raj tu objavia lyžiari, bežkári, 
ale aj skalolezci a počas zimy ľadolezci.

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie 
prírodné unikáty a krásy Slovenska. Je jednou 
z najväčších sprístupnených ľadových jaskýň 
na svete, čo ešte zvýrazňuje jej poloha mimo alp-
skej oblasti. Od roku 2000 je zapísaná na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová 
jaskyňa je známa aj bohatou históriou, ktorá 
zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto 
unikátnu jaskyňu od čias jej objavenia. Patrí medzi 
prvé elektricky osvetlené jaskyne na svete a už 
v roku 1878 na prístupovej ceste k jaskyni vznikol 
kultivovaný horský park.

VÝLET VHODNÝ PRE

NADŠENCOV TURISTIKY 
A ADRENALÍNU

DVOJDŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ POBYT

Národný park Slovenský raj 
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V cene JE zahrnuté
• Preprava Košice »

Slovenský raj a späť
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Ferrata set
• Poplatok za vstup do rokliny
• Ubytovanie v dvojposteľovej

izbe pre 2 osoby s raňajkami –
Hotel Metropol****,
Spišská Nová Ves

• Wellness v Hoteli Metropol****,
Spišská Nová Ves

*BONUS - zľava na ďalší výlet

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstup do jaskyne a poplatok za fotenie
• Cestovné poistenie
• Strava

Poznámka
• Možnosť zabezpečenia izby s vyšším štandardom izba

Superior alebo Exclusive za príplatok 20,- €/izba  
(podľa dostupnosti ubytovacích kapacít
Hotela Metropol****, Spišská Nová Ves)

• Možnosť zabezpečenia ubytovania priamo
v Slovenskom raji, napr. ubytovanie v Chate Javorina – 
Autocamping Podlesok (www.podlesok.sk), prípadne 
v Hoteli Čingov (www.hotelcingov.sk)
(podľa dostupnosti ubytovacích kapacít).

• Cena za ubytovanie je však v takomto prípade
predmetom vyžiadania novej cenovej ponuky.

• Rezervácia: min. 8 dní vopred

Veľkosť skupiny
od 6 - 20 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Počet km
cca 200 km

Prevýšenie
1470 m

Dĺžka trasy
cca 7 hod.

Náročnosť turistickej trasy
• Náročnosť ťažká
• 179 Vm

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Transfer Košice »
Národný park Slovenský raj – Podlesok

Celodenná túra:
Náučný chodník Ferrata HZS Kyseľ 
so sprievodcom a odborným výkladom

Neskorý obed v lokalite Podlesok a oddych

Presun do Spišskej Novej Vsi

Ubytovanie sa v Hoteli Metropol****, 
Spišská Nová Ves
(izba dvojposteľová Štandard)

Wellness/voľný program

2. DEŇ
Raňajky v Hoteli Metropol****, Spišská Nová Ves

Transfer Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO)

Prehliadka jaskyne

Obed

Stratenský kaňon – ľahká turistika
alternatíva Zejmarská roklina so sprievodcom
(juh Slovenského raja)

Návrat do Košíc

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Ferrata Kyseľ

Dobšinská ľadová jaskyňa 

Lokalita
NP Slovenský raj

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie
• Oblečenie do dažďa a vetra

Dostupnosť výletu
15. jún - 30. september 

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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VÍNNA CESTA
Vo víne je pravda... Tak by sa dal zhrnúť tento jedinečný výlet, počas 
ktorého spoznáte nielen našu najmenšiu vinohradnícku oblasť Tokaj, 
ochutnáte vína od tých najlepších vinárov v unikátnych priestoroch 
tufových pivniciach, ale spoznáte aj metropolu východného Slovenska, 
Košice. Zavedieme vás na najkrajšie miesta a vyhliadkové veže, z ktorých 
sa vám naskytne jedinečný pohľad na náš región a jednotlivé destinácie.

NAVŠTÍVIME

mesto Košice, vinohradnícka oblasť Tokaj,
Východoslovenská vinohradnícka oblasť

PIVNICA ORECHOVÁ
Pivnica Orechová spracováva hrozno z vlastných 
vinohradov pestovaných na rozlohe 54 hektárov. 
Vinohradnícke trate patria do Východoslovenskej 
vinohradníckej oblasti a sú vysadené na juhozá-
padných svahoch pohoria Vihorlat. Vihorlatské 
pohorie vznikalo koncom treťohôr v dôsledku  
rozsiahlej sopečnej činnosti. Geologickým 
základom vinohradov vo vinohradníckej obci 
Orechová sú vzácne vulkanické andezity. Víno 
z Orechovej má jedinečnú chuť a je unikátom, 
práve vďaka geografickej polohe a tunajším 
klimatickým podmienkam.

KOŠICE
Jedinečná stredoeurópska metropola a druhé 
najväčšie mesto na Slovensku. Košice sú tiež 
dejiskom najstaršieho maratónu v Európe a druhého 
najstaršieho na svete. Nájdete tu najdlhšiu pešiu 
zónu na Slovensku alebo najvýchodnejšiu gotickú 
katedrálu v Európe, ktorá je zároveň najväčším 
kostolom na Slovensku – Dóm sv. Alžbety. Obľúbenou 
zastávkou je tiež Východoslovenské múzeum, kde 
objavíte Košický zlatý poklad. Dokonalý výhľad na celé 
mesto sa vám zas naskytne z Vyhliadkovej veže 
neďaleko najväčšej zoologickej záhrady na Slovensku. 
Romantické uličky a jedinečná letná atmosféra 
reštaurácií v historickom centre vás presvedčia, že 
Košice naozaj patria medzi európske metropoly.

VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ
Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského 
moku, ale skrýva v sebe veľa nepoznaného. Toto 
jedinečné miesto dotvárajú nielen historické tufové 
pivnice, sudy plné vína, malebné dedinky s bohatou 
históriou, v ktorých tajomstvá minulosti dnes 
odhaľujú kultúrno-historické pamiatky, ale uni-
kátnym ho svojou tvrdou a svedomitou prácou 
robia aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni 
obyvatelia. Rozprávkové prechádzky vinohradmi 
a okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo a príjemné 
vidiecke ubytovanie očarí každého, kto navštívi tento 
jedinečný kút Slovenska.

DVOJDŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ POBYT

Vínna pivnica / Ostrožovič
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VÝLET VHODNÝ PRE

MLADÝCH ĽUDÍ, SENIOROV, 
FIREMNÉ AKCIE, ĽUDÍ 
V PRODUKTÍVNOM VEKU

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Komentovaná prehliadka mesta Košice

Prehliadka Dómu sv. Alžbety a výstup 
na Žigmundovu vežu

Návšteva Východoslovenského múzea – 
Košický zlatý poklad (jeden z najvýznamnejších 
zlatých pokladov v európskom i svetovom 
meradle)

Obed Tabačka Kulturfabrik – unikátne 
kultúrne centrum a otvorená zóna pre umenie, 
kreativitu v industriálnom štýle

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Návšteva vyhliadkovej veže v tvare suda – 
stavba roka 2016

Riadená degustácia tokajských vín 
v stredovekej vínnej pivnici

Tradičná zemplínska kuchyňa

Poznámka
ubytovanie podľa dostupnosti
ubytovacích kapacít

2. DEŇ
Raňajky – vinohradnícka oblasť Tokaj

Návšteva gazdovskej pivnice vo Veľkej Tŕni 
a ochutnávka oranžového vína z amfory
(Víno Vdovjak)

Pivnica Orechová – výnimočné vína Vihorlatu

Prehliadka vinárstva a blízkych vinohradov 
s odborným výkladom

Riadená degustácia vín spojená s obedom 
(špeciality domácej kuchyne)

Návrat do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Preprava: Košice » Tokaj » Orechová a späť
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Odborný sprievodca
• Vstupné do múzea a pamiatok
• Technický sprievodca
• Ubytovanie s raňajkami
• Degustácia vín (pivnica Orechová, vinohradnícka oblasť Tokaj)
• Obed a večera
Poznámka
Rezervácia: min. 8 dní vopred

V cene NIE JE zahrnuté
• Cestovné poistenie

Veľkosť skupiny
od 6 do 20 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
2 dni / 1 noc

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
• mesto Košice
• Vinohradnícka oblasť Tokaj
• Orechová – región dolný Zemplín

Dostupnosť výletu
 február - december

Hrnčiarska ulica / Košice

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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KOŠICE S DEŤMI
Vyberte sa s deťmi do Košíc! Metropola východu ponúka detským 
návštevníkom viac zážitkov, ako ktorékoľvek iné mesto. Nádherná 
príroda, zábavné atrakcie, parky, detské edukačné hry a oddychové 
zóny pre rodičov. Objavte čaro Košíc a vydajte sa s nami na nezabud-
nuteľný rodinný výlet plný zábavy a prekvapení.

NAVŠTÍVIME

Zážitkový program na Košickom hrade,
Prastarý svet dinosaurov, park vedy a zábavy

BOBOVÁ DRÁHA
Tobogan pre deti, prvý svojho druhu na Slovensku, 
už skoro 20 rokov prináša zážitky z dobrodružnej 
jazdy pre celú rodinu. Na tomto mieste sa deti 
bezpečne oboznamujú s tým, čo je adrenalín. 
Nachádza sa v tesnej blízkosti najstaršej ZOO 
na Slovensku.

DINOPARK A ZOO
Dinopark je súčasťou najväčšej zoologickej 
záhrady v strednej Európe s viac ako 280 druhmi 
zvierat. V tematickom parku, s rozlohou 
5 hektárov, sa prenesiete do pravekého sveta 
dinosaurov, obrov vládnucich tejto planéte. Deti 
sa budú baviť a zároveň si odnesú nové poznatky 
o pradávnej histórii.

KOŠICKÝ HRAD
Košický hrad, začali stavať v 13. storočí, no nebol 
nikdy dokončený. Za posledné roky prešiel 
mnohými rekonštrukciami a zmenami a dnes, aj vďaka 
zanietenému správcovi, ponúka pestrý program. 
Ten zahŕňa rôzne stredoveké športové aktivity, ako sú 
lukostreľba alebo šerm. V infocentre sa môžete osviežiť 
dobrými nápojmi a vyskúšať si dobové kostýmy.

KOŠICKÁ DETSKÁ HISTORICKÁ
ŽELEZNICA

Košická detská historická železnica bola vybudovaná 
v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica. Podobné 
neskôr vznikli aj v Prešove, Plzni a iných mestách 
Československa. Dodnes sa však zachovala iba tá 
v Košiciach. Trasa má 4 kilometre a tiahne sa malebným 
Čermeľským údolím. Na jej konci vás čaká rekreačná 
zóna Alpinka, kde nájdete reštauráciu, veľké detské 
ihrisko a lanový park – Tarzánia. Preneste sa na chvíľu 
do histórie a užite si jazdu lokomotívou z roku 1956.

TARZÁNIA
Zábavný lanový park, ktorý je postavený 
v korunách stromov, pozostáva z 32 rôznych 
prekážok a takmer 180 metrov lanoviek. Vaše 
dieťa zdoláva úlohy, ktoré zlepšujú jeho šikovnosť, 
rovnováhu i kondíciu.

STEELPARK
Park vedy a zábavy, kde sa malí aj veľkí báda-
telia hravou formou dozvedia viac pri skúmaní 
vedeckých hypotéz. Steelpark je miestom, kde 
veda v očiach laika získava nový rozmer. Doprajte 
deťom pocit, že byť vedcom je naozaj zaujímavé!

DVOJDŇOVÝ PROGRAM PRE RODINY A ŠKOLY

Košická detská historická železnica
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VÝLET VHODNÝ PRE

RODINY S DEŤMI, 
ŠKOLSKÉ SKUPINY

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Stredoveký program na Košickom hrade

Obed

Bobová dráha

DinoPark

ZOO

2. DEŇ
Košická detská historická železnica

Tarzánia Alpinka

Obed

Steelpark

DAŽĎOVÝ VARIANT
Jump Aréna
(športový areál, 29 spojených trampolín)

Steam factory
(ideálne miesto pre deti: Inline korčuľovanie, 
lezecká stena, lanová dráha, fitness, 
reštaurácia)

Košický hrad

V cene JE zahrnuté
• Preprava
• Vstupné
• Aktivity

V cene NIE JE zahrnuté
• Ubytovanie

Veľkosť skupiny
od 4 do 30 osôb

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Košice

Odporúčané oblečenie
Športové/pohodlné

Dostupnosť výletu
 apríl – október

Poznámka
• Rezervácia: min. 5 dní vopred
• Produktový balík výletov vieme variovať

a prispôsobiť podľa vašich požiadaviek.

Organizátor

visitkosice.org

ZOO Košice 
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ZA POHYBOM A POZNANÍM
Mesto Košice je ideálnym miestom pre športové a kultúrne vyžitie, vďaka 
čomu získalo v roku 2016 titul Európske mesto športu. Množstvo outdoorových 
aj indoorových športovísk zaručuje skvelý tréning pre malých aj veľkých. 
Príďte si na svoje počas lezenia, vodného lyžovania či v paintballovom súboji. 
Okrem športu vám predstavíme poctivé remeselné pivá vyrábané priamo 
v Košiciach. Spoznávajte metropolu východného Slovenska aktívne!

NAVŠTÍVIME

Horská cyklistika v košických lesoch, kurz lezenia v prírode,
vodné lyžovanie, paintball, plavba po Hornáde
LEZECKÝ KURZ NA ROKODROME

Prvá a jediná v Československu Aj takýto 
prívlastok získala umelá cvičná skala Čermeľskom 
údolí. Tradícia horolezectva siaha v Košiciach 
až do začiatku 20. storočia. Na kamennej stene, 
ktorú postavila miestna horolezecká komunita 
v 80. rokoch, si vyskúšate základy lezenia, zlaňovania 
a pohybu na skale. Zábava a svalovka zaručená!

VODNÉ LYŽOVANIE
Vodno-lyžiarsky areál s vlekom je domovom 
najúspešnejšieho vodnolyžiarskeho klubu 
Trixen a mnohých úspešných wakeboardistov 
a wakeskaterov. Každoročne sa tu konajú 
rôzne súťaže a kempy. Tento zaujímavý šport si 
teraz môžete vyskúšať aj vy, a to pod dohľadom 
skúsených trénerov.

OCHUTNÁVKA REMESELNÝCH PÍV
Jedinečná chuť a zlatistá farba.. čo je to? 
Pivo v Košiciach má svoje dôležité miesto. V budove 
najstaršieho pohostinstva na Slovensku a piateho 
najstaršieho v Európe, stojí aj v súčasnosti jeden 
z úspešných pivovarov. Dnes v Košiciach funguje 
celkovo šesť remeselných pivovarov, ktoré ponúkajú 
desiatky lokálnych pív. Miestny pivovarník vám 
prezradí všetko o výrobe tohto nápoja. Ochutnáte 
klasické ležiaky, ipy i miestne experimenty.

PLAVBA PO HORNÁDE
Rieka Hornád pramení na východnom úpätí Kráľovej 
hole. Splavovať môžete jej rôzne úseky v dĺžke až 145 km, 
od tých najľahších, kde sa necháte unášať prúdom vody, 
až po stredne ťažké, kde už potrebujete dobrú fyzickú 
kondíciu, aby ste splav bez problémov zvládli. Rieka 
preteká cez Národný park Slovenský raj, cez vodnú 
nádrž Ružín odkiaľ pokračuje na východ do Košíc a ďalej 
do Maďarska. Počas splavu medzi Malou Lodinou a 
Košicami môžete obdivovať prírodu, užívať si plavbu 
perejami, ale aj adrenalín pri prejazde Ťahanovskej vlny.

PAINTBALL
Paintball je hra, ktorá preverí hneď niekoľko 
vašich schopností. Rýchlosť reagovať na situácie 
v priebehu hry, ktoré sa menia každú sekundu, 
a tímového ducha. V Košiciach sa nachádza viacero 
miest určených práve pre túto športovú aktivitu 
a areál bývalého pionierskeho tábora je priam 
ako stvorený pre napínavé paintballové súboje.

OPRE
Opre´ je remeselný cider bratov Oprendekovcov. 
Vo svojej továrničke vyrábajú doslova jedinečný 
zážitok. Počas prehliadky ho nielen ochutnáte, 
ale získate aj veľkú inšpiráciu, ktorou tvorcovia 
Opre‘ naozaj sú.

DVOJDŇOVÝ PROGRAM PRE ŠPORTOVCOV

Trixen Park
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VÝLET VHODNÝ PRE

ŠPORTOVCOV 
A DOBRODRUHOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Lezecký kurz na Rokodrome

Obed

Vodné lyžovanie

Ochutnávka remeselných pív

2. DEŇ
Plavba po Hornáde

Obed

Paintball

Opre

V cene JE zahrnuté
• Preprava
• Ochutnávky
• Aktivity

V cene NIE JE zahrnuté
• Ubytovanie

Veľkosť skupiny
od 5 do 20 osôb

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Košice

Odporúčané oblečenie
Športové

Dostupnosť výletu
 apríl - september

Poznámka
• Rezervácia: min. 10 dní vopred
• Produktový balík výletov vieme variovať

a prispôsobiť podľa vašich požiadaviek.

Plavba po Hornáde

Rokodrom

Organizátor

visitkosice.org
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KOŠICE VŠETKÝMI ZMYSLAMI
Ako spoznať Košice čo najlepšie? Zažite ich všetkými zmyslami! Zoznámime vás 
nielen s ikonami mesta, ale aj s tradičnými remeslami, ktoré sú v meste stále 
viditeľné. Ochutnáte najlepšie remeselné produkty a novú energiu načerpáte 
vo wellness. Malým bonusom bude netradičná prehliadka mesta na rikši.

NAVŠTÍVIME

Remeselný workshop u hrnčiara, ochutnávka regionálnych vín,
komentovaná prehliadka vo Východoslovenskej galérii
PRECHÁDZKA STARÝM MESTOM

Jedinečná stredoeurópska metropola a druhé 
najväčšie mesto na Slovensku – Košice majú 
bohatú históriu a pýšia sa mnohými prvenstvami 
a titulmi. Miestni sprievodcovia vám predstavia 
toto nádherné mesto v jeho mnohých podobách. 
Spoznáte zaujímavé historické miesta, udalosti 
z obdobia socializmu či divokých deväťdesiatych 
rokov, krásy architektúry, ale aj mnohé skryté 
tajomstvá. Staré mesto žije v každom ročnom období 
a jeho atmosféru treba zažiť na vlastnej koži.

REMESELNÝ WORKSHOP U HRNČIARA
Hrnčiarstvo patrilo k najstarším a najrozšírenejším 
remeslám vôbec. Pán Macák, ktorý sídli v takzvanej 
uličke remesiel (Hrnčiarska ul.), vás zasvätí do tajov 
práce s hlinou. Skúsite si rezanie, modelovanie 
a dekoráciu keramických predmetov. Hotové 
výrobky vám za pár dní vypáli a pošle k vám domov 
ako pamiatku.

OCHUTNÁVKA REGIONÁLNYCH VÍN 
A PRODUKTOV

Vinárstvo má v Košickom kraji silnú tradíciu. 
Nachádza sa tu najmenšia vinohradnícka 
oblasť na Slovensku a vyrobené vína sú 
známe aj na medzinárodnej scéne. V útulnej, 
sympatickej vinárničke v centre Košíc vám 
navyše dajú ochutnať najlepšie produkty 
z východného Slovenska.

DVOJDŇOVÝ PROGRAM PRE DOSPELÝCH A SENIOROV

Mlynská ulica
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PREHLIADKA A WORKSHOP 
VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 
ako prvá regionálna galéria na Slovensku, 
ešte pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným 
zberateľským programom je dokumentovanie 
výtvarného života vo východoslovenskom regióne. 
Pripravený poznávací program je zložený z dvoch 
častí - prehliadky výstavy s kurátorom a krátkeho, 
nenáročného workshopu s galerijnou pedagogičkou, 
ktorý reaguje na vystavené diela.

VÝLET PO KOŠICIACH NA RIKŠI
Rikša je východoázijský dopravný prostriedok 
poháňaný výlučne ľudskou silou. Jazdu na rikši si 
môžete vyskúšať aj vy, navyše ju budete mať spojenú 
s prehliadkou širšieho centra Košíc. Nádherné 
mestské parky, kultúrne centrá či zaujímavé výhľady 
na celé mesto si budete môcť vychutnať bez toho, 
aby ste sa zadýchali.

WELLNESS V HOTELI BANKOV****
Wellness je fantastický spôsob, ako sa uvoľniť 
a načerpať novú energiu. O atmosfére najstaršieho 
hotela v Košiciach básnil už začiatkom 20. storočia 
celosvetovo známy spisovateľ Sándor Márai. Hotel 
Bankov**** ukrytý v lesoch nad Košicami ponúka 
vynikajúce podmienky na oddych a poriadny relax.

VÝLET VHODNÝ PRE

DOSPELÝCH A SENIOROV

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Prechádzka starým mestom

Remeselný workshop u hrnčiara

Obed

Ochutnávka regionálnych vín a produktov

2. DEŇ
Komentovaná prehliadka vo Východoslovenskej 
galérii

Obed

Výlet po Košiciach na rikši

Wellness v Hoteli Bankov****

V cene JE zahrnuté
• Preprava
• Vstupné
• Aktivity

V cene NIE JE zahrnuté
• Ubytovanie

Veľkosť skupiny
od 5 do 15 osôb

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Košice

Odporúčané oblečenie
Pohodlné/elegantné

Dostupnosť výletu
 máj - september

Poznámka
• Rezervácia: min. 10 dní vopred
• Produktový balík výletov vieme variovať

a prispôsobiť podľa vašich požiadaviek.

Hrnčiarska ulica

Východoslovenská galéria

Organizátor

visitkosice.org
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ALTERNATÍVNE KOŠICE
Zažite dva rýchle dni plné zábavy a spoznajte Košice z trochu inej perspektívy. 
Zoberieme vás na miesta, ktoré by obyčajný turista našiel len úplnou náhodou. 
Zoznámime vás so zaujímavými osobnosťami, netradičnými barmi a zavedieme 
vás na miesta, ktoré na “východnom pobreží” majú svoj jedinečný charakter.

NAVŠTÍVIME

Alternatívna tour po meste, escape room,
hidden street art tour, ochutnávka miestnych ciderov
ALTERNATÍVNA TOUR PO MESTE

Košice sú okrem typických ikon známe aj svojimi 
bizarnosťami. Práve s týmito miestami vás zoznámi 
dvojica sprievodcov, ktorí si hovoria Local Nomad. 
Okrem klasických reálií sa dozviete všeličo o živote 
subkultúr, naozaj netradičných miestach a krčmách 
zaseknutých v časopriestore. Počas prehliadky si 
rozšírite nielen obzory, ale určite aj slovnú zásobu.

ČERVENÝ BREH
Nejde o breh mora, ale o známy kopec a alternatívne 
športové centrum s výhľadom na Košice. Stretáva sa tu 
komunita vášnivých cyklistov, ktorí vám radi ukážu, ako 
sa jazdí v bike parku. Aj vy sami môžete zo sedla bicykla 
spoznať miestne lesy známe predovšetkým bohatou 
“pavučinou” cyklotrás. Na Červenom brehu si okrem 
športovej aktivity doprajete aj relax či pivko na bare.

TOUR DE BAR
Košice sú plné zaujímavých, tradičných, ale aj 
netradičných barov či kaviarní. Počas tejto tour 
si vyberiete sami, ktorú stranu mesta chcete 
navštíviť. Môžu to byť remeselné pivovary, podivné 
bary, najväčšia punková krčma na Slovensku, 
tanečné kluby alebo aj tiché a romantické vinárne. 

ESCAPE ROOM
Úniková hra spojená s lúštením rôznych 
rébusov a hľadaním indícií či tajných kódov 
sa na Slovensku teší stále väčšiemu záujmu. 
Košice nie sú výnimkou. Escape room je výborná 
75-minútová aktivita na utuženie kolektívu 
a prehĺbenie priateľstiev

HIDDEN STREET ART TOUR
Otvorená mestská galéria je unikátnym zjavom 
urban artu na Slovensku s koncentráciou zhruba 
30 murálových diel, ktorá zaručuje Košiciam 
prvenstvo v zastúpení tohto typu umenia v celej 
krajine. Ide o ukážku tajných zákutí, skrytých 
graffiti nápisov, legálnych stien a miestnych 
umeleckých pokladov.

OPRE
Opre´ je remeselný cider bratov Oprendekovcov. 
Vo svojej továrničke vyrábajú doslova jedinečný 
zážitok. Počas prehliadky ho nielen ochutnáte, 
ale získate aj veľkú inšpiráciou, ktorou tvorcovia 
Opre‘ naozaj sú. 

DVOJDŇOVÝ PROGRAM PRE MLADÝCH

Bike Park „Červený breh“
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VÝLET VHODNÝ PRE

MLADÝCH ĽUDÍ

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Alternatívna tour po meste

Obed

Červený breh

Tour de bar

2. DEŇ
Escape room

Obed

Hidden street art tour

Opre

V cene JE zahrnuté
• Preprava
• Vstupné
• Aktivity

V cene NIE JE zahrnuté
• Ubytovanie

Veľkosť skupiny
od 5 do 20 osôb

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Košice

Odporúčané oblečenie
Športové/pohodlné

Dostupnosť výletu
 apríl - september

Poznámka
• Rezervácia: min. 10 dní vopred
• Produktový balík výletov vieme variovať

a prispôsobiť podľa vašich požiadaviek.

Tabačka Kulturfabrik

Opre‘ Cider

Organizátor

visitkosice.org
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ROMANTICKÉ KOŠICE
Zamilujte sa do Košíc! Tie sú ideálnym miestom aj na romantické 
prechádzky a výlety. Zaleťte si do oblakov v koši balóna, užite si relaxačný 
wellness, prechádzku na koňoch a na záver si vychutnajte chuť najlepších 
vín z východného Slovenska. Prečo čakať na Valentín? Svoj sviatok 
zamilovaných si môžete v Košiciach spraviť každý z 365 dní v roku.

ZAŽIJEME

Let balónom, člnkovanie na Bukovci, výlet na koňoch,
večera a wellness v starosvetskom hoteli Bankov
LET BALÓNOM

Košice sú jedinečným miestom, ktoré môžete 
spoznať aj z vtáčej perspektívy, a to priamo 
z koša balóna. Doprajte si nádherný zážitok plný 
výhľadov a spomienok v podobe jedinečných 
pohľadov na metropolu východného Slovenska.

WELLNESS A VEČERA 
V STAROSVETSKOM HOTELI BANKOV****

Wellness je fantastický spôsob, ako sa uvoľniť 
a načerpať novú energiu. O atmosfére najstaršieho 
hotela v Košiciach básnil už začiatkom 20. storočia 
celosvetovo známy spisovateľ Sándor Márai. Hotel 
Bankov**** ukrytý v lesoch nad Košicami ponúka 
vynikajúce podmienky na oddych a poriadny relax.

PRECHÁDZKA NA KOŇOCH
Z HORSKEJ CHATY LAJOŠKA

Prechádzky a túry do okolia sú príjemným 
spestrením každého výletu. Keď ich však spojíte 
s jazdou na koni, tento zážitok dostáva úplne 
iný rozmer. Zaujímavými miestami v okolí Košíc 
sú horské chaty. Jednu z nich spoznáte, ak sa 
s nami vyberiete nami do miestnych lesov. 

ČLNKOVANIE NA BUKOVCI
Bukovec je jazero ležiace len 10 kilometrov 
od centra mesta. Ukrýva sa v Košických lesoch, 
kde poskytuje obyvateľom Košíc miesto pre oddych 
Príjemné prostredie, možnosť osviežiť sa, ale aj vodné 
bicyklovanie či člnkovanie sú neodmysliteľnou súčasťou 
romantických chvíľ strávených práve na tomto mieste.

OCHUTNÁVKA VÍN VO VILLA CASSA
Villa Cassa je obľúbená vinotéka s najdlhšou 
tradíciou a zároveň dokonalým miestom, kde zavŕšiť 
romantický víkend vo dvojici. A to ochutnávkou regio-
nálnych vín a produktov. Košický kraj je známy svojou 
vinárskou tradíciou, a práve tú môžete s pohárom 
vynikajúceho vínka spoznať na vlastnej koži.

DVOJDŇOVÝ ROMANTICKÝ PROGRAM PRE ZAMILOVANÝCH

Výlet na koňoch
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VÝLET VHODNÝ PRE

PÁRY

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Let balónom

Obed, oddych

Večera a wellness v starosvetskom
Hoteli Bankov****

2. DEŇ
Cyklovýlet po prírode

Obed, oddych

Člnkovanie na Bukovci

Ochutnávka vín

V cene JE zahrnuté
• Preprava
• Vstupné
• Aktivity

V cene NIE JE zahrnuté
• Ubytovanie

Veľkosť skupiny
2 osoby

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Košice

Odporúčané oblečenie
Športové/elegantné

Dostupnosť výletu
 apríl - september

Poznámka
• Rezervácia: min. 14 dní vopred
• Produktový balík výletov vieme variovať

a prispôsobiť podľa vašich požiadaviek.

Let balónom

Villa Cassa

Organizátor

visitkosice.org
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TOP VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Objavte to najkrajšie, čo na východnom Slovensku máme! Jedinečné 
národné parky a UNESCO pamiatky vás nenechajú chladnými. 
Dokonalé miesta plné tajomstiev a prekvapení sa stali TOP destiná-
ciami v regióne. Prečo? To zistíte sami. Nebojte sa trošku zapotiť. 
Zážitky a spomienky na tento výlet vo vás ostatnú navždy.

NAVŠTÍVIME

Tatranský národný park, Národný park Slovenský raj,
Spišský hrad (UNESCO), Levoča (UNESCO), Spišská Nová Ves
TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK

Pýcha Slovenska ponúka nádherné výhľady 
na jedno z najkrajších pohorí v strednej Európe, 
často nazývané „malé Alpy“. Ide o celoročnú 
destináciu, čo ulahodí letným turistom i lyžiarom. 
K najpopulárnejším a najnavštevovanejším 
turistickým centrám patria Tatranská Lomnica, 
Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Známy cesto-
vateľský sprievodca Lonely Planet vyhlásil Tatry 
za najvýznamnejšiu letnú európsku destináciu 
roku 2019. Vysoké Tatry sú rajom pre dobrodruhov. 
Ponúkajú vodopády, vysokohorské lúky a viac 
ako 100 ultramarínových jazier.

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ
Jedna z najkrajších prírodných oblastí 
Slovenska nosí náležité pomenovanie vďaka 
svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam. 
Slovenský raj tvoria zachované krasové planiny, 
hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny a tiesňavy 
s čarovnými vodopádmi, rozsiahly podzemný 
svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna 
a flóra. Turisti majú k dispozícii viac ako 300 km 
značených trás a ferratových chodníkov. Cyklistov 
čaká až 150 km značených cyklotrás a skutočný 
raj tu objavia aj skalolezci a v zime tiež lyžiari, 
bežkári, ale aj ľadolezci.

LEVOČA
Mesto právom patrí medzi skvosty východného 
Slovenska, ktoré si svojou výnimočnosťou získajú 
azda každého návštevníka. Krásne centrum 
obkolesujú stredoveké hradby s dĺžkou 2 km. 
Práve vďaka ojedinele zachovanej histórii si 
Levoča zaslúžila zápis na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Pýchou mesta je druhý 
najväčší chrám na Slovensku – Bazilika 
sv. Jakuba, ktorá vo svojom interiéri ukrýva 
najvyšší neskorogotický drevený oltár na svete 
od legendárneho rezbára Majstra Pavla.

DVOJDŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ POBYT

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

Národný park Slovenský raj 
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SPIŠSKÝ HRAD
Ide o najfotogenickejšiu lokalitu v našej destinácii, 
ktorá neunikla ani pozornosti CNN či National 
Geographic. Je jednou z najcennejších historických 
pamiatok, pýchou celej krajiny a jedným z naj-
väčších hradných komplexov v strednej Európe. 
Nečudo, že Spišský hrad je zapísaný aj na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Zakonzervovaná 
hradná zrúcanina na vrchole travertínovej kopy 
Spišský hradný vrch je dominantou širokého okolia 
a jednou z najcennejších historických pamiatok 
celej krajiny. Je aj známou filmovou lokalitou – 
natáčali tu napríklad film Dračie srdce režiséra 
Roba Cohena v roku 1992. Sezóna na Spišskom 
hrade sa obvykle začína 1. apríla a pre návštevníkov 
je prístupný až do konca októbra.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
O Spišskej Novej Vsi sa často hovorí ako o bráne 
do ,,raja“. Slovenského raja. So svojou viac ako 
750-ročnou históriou je ideálnym východiskom 
pre milovníkov turistiky, obdivovateľov pamiatok 
Gotickej a Železnej cesty, ako aj pamiatok zapísaných 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na Spiši. 
Na najväčšom šošovkovitom námestí v strednej 
Európe nájdete niekoľko vzácnych prekvapení, 
medzi ktoré patrí kostol Nanebovzatia Panny Márie 
s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m). 
Zvony kostola sú symbolom mesta dodnes, aj keď his-
tóriu zvonolejárstva v Spišskej Novej Vsi začal písať 
Majster Konrád. Ten ešte v roku 1357 založil v meste 
prvú gotickú zvonolejársku dielňu na Slovensku.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Košice

Prehliadka Spišského hradu (UNESCO)

Prehliadka mesta Levoča (UNESCO) vrátane 
návštevy Chrámu svätého Jakuba s najvyšším 
neskorogotickým dreveným oltárom sveta)

NP Slovenský raj – turistický výstup 
na Tomášovský výhľad (ľahká turistika)

Ubytovanie Hotel Metropol****, Spišská Nová Ves

Nočný výstup na najvyššiu kostolnú vežu 
Slovenska spojený s prehliadkou mesta
Spišská Nová Ves

Wellness

2. DEŇ
NP Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica

Lanovka na Skalnaté pleso 1751 m. n. m.

Obed reštaurácia Skalnaté pleso

Štrbské pleso

Prechádzka okolo Štrbského plesa

Návrat do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Preprava Košice » Spiš a späť
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Vstupné do pamiatok
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Ubytovanie v dvojposteľovej

izbe Štandard pre 2 osoby
s raňajkami – Hotel Metropol****, 
Spišská Nová Ves

• Večera a wellness
v Hoteli Metropol****,
Spišská Nová Ves

V cene NIE JE zahrnuté
• Lanovka na Skalnaté pleso
• Cestovné poistenie
• Obedy

Poznámka
• Za príplatok je možné zameniť izbu

za vyšší štandard – Exclusive

• Rezervácia: min. 8 dní vopred

Veľkosť skupiny
od 6 - 25 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
2 dni / 1 noc

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
región Spiš

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie
• Ochrana proti dažďu a vetru

Dostupnosť výletu
• máj – október – ak chcete navštíviť

Spišský hrad (UNESCO)
• január - december

Spišský hrad

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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ZA SILOU PRÍRODY
V srdci Spiša je ukryté jedinečné prírodné, ale aj kultúrne 
bohatstvo. Vydajte sa spolu s nami za dobrodružstvom 
do Národného parku Slovenský raj, ktorého prostredie je 
skutočným prírodným rajom. Zavedieme vás aj do podzemia, 
do unikátneho ľadového kráľovstva, zapísaného na Zoznam 
svetového dedičstva, a novú energiu načerpáme z termálnej 
vody z útrob zeme vo vodnom svete AquaCity Poprad.

NAVŠTÍVIME

Národný park Slovenský raj,
Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO),
Vodný svet AquaCity Poprad
NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ

Jedna z najkrajších prírodných oblastí 
Slovenska nosí náležité pomenovanie vďaka 
svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam. 
Slovenský raj tvoria zachované krasové planiny, 
hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny a tiesňavy 
s čarovnými vodopádmi, rozsiahly podzemný 
svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna 
a flóra. Turisti majú k dispozícii viac ako 300 km 
značených trás a ferratových chodníkov. Cyklistov 
čaká až 150 km značených cyklotrás a skutočný 
raj tu objavia aj skalolezci a v zime tiež lyžiari, 
bežkári, ale aj ľadolezci.

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie 
prírodné unikáty a krásy Slovenska. Je jednou 
z najväčších sprístupnených ľadových jaskýň 
na svete, čo ešte zvýrazňuje jej poloha mimo alp-
skej oblasti. Od roku 2000 je zapísaná na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová 
jaskyňa je známa aj bohatou históriou, ktorá 
zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto 
unikátnu jaskyňu od čias jej objavenia. Patrí medzi 
prvé elektricky osvetlené jaskyne na svete a už 
v roku 1878 na prístupovej ceste k jaskyni vznikol 
kultivovaný horský park.

AQUACITY POPRAD 
AquaCity Poprad je svetom zábavy, relaxu a oddychu. 
Súčasťou Aquaparku je 13 vonkajších a vnútorných 
bazénov s termálnou vodou s teplotou 28°C – 38°C, 
tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Voda 
v termálnych bazénoch pramení z hĺbky 1300 m, tech-
nologickým procesom sa z teploty 50°C ochladzuje 
na 36°C až 38°C a obsahuje viac ako 20 rôznych 
minerálov priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. 
Pomáha pri problémoch s pohybovým a dýchacím 
aparátom, krvným obehom, nervovou sústavou 
a má aj priaznivé kozmetické účinky. Bazény majú 
antikorový povrch, aby sa minimalizovala potreba 
používania chlóru. Na dezinfekciu vody sa tak využíva 
UV žiarenie, čím je šetrná k pokožke i k očiam.

VÝLET VHODNÝ PRE

FIREMNÉ AKCIE
A TEAM BUILDING

TROJDŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ POBYT

Dobšinská ľadová jaskyňa 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Transfer Košice »
Národný park Slovenský raj – Podlesok

Celodenná túra:
Via Ferrata Kyseľ so sprievodcom a odborným 
výkladom (dostupné LEN od 15. 6. – 31. 10.)
Alternatíva celodenná túra Suchá Belá/Prielom 
Hornádu/Piecky (sever Slovenského raja)

Neskorý obed v lokalite Podlesok a oddych

Presun do Spišskej Novej Vsi

Ubytovanie sa v Hoteli Metropol****, 
Spišská Nová Ves (izba Štandard dvojlôžková)

Degustačná večera (rôzne špeciality) spojená 
s degustáciou vín vrátane doprovodu kapely 
so slovenskou ľudovou hudbou

2. DEŇ
Raňajky v Hoteli Metropol****, Spišská Nová Ves

Transfer Dobšinská ľadová jaskyňa

Prehliadka jaskyne

Obed

Zejmarská roklina so sprievodcom
(juh Slovenského raja)

Ubytovanie a večera – Hotel Metropol****, 
Spišská Nová Ves

Wellness/voľný program

BONUS
• V cene sú bohaté raňajky formou bufetových stolov
• Neobmedzený vstup do wellness
• Neobmedzený vstup do fitness
• Neobmedzený prístup na wifi

3. DEŇ
Raňajky v Hoteli Metropol****, Spišská Nová Ves

AquaCity Poprad – celodenný pobyt
vo vodnom svete

Transfer Poprad » Košice

V cene JE zahrnuté
• Preprava
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Ferratový set
• Poplatok za vstup do rokliny
• Vstupné do AquaCity Poprad
• Degustačná večera spojená

s degustáciou vín
• Večera
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe

Štandard pre 2 osoby s raňajkami –
Hotel Metropol****, Spišská Nová Ves

• Vstup do Wellness v Hoteli
Metropol****, Spišská Nová Ves

*BONUS - zľava na ďalší výlet
Poznámka
Rezervácia: min. 8 dní vopred

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstup do jaskyne a poplatok za fotenie
• Cestovné poistenie
• Obedy

Poznámka
• Za príplatok je možné zameniť izbu

za vyšší štandard - Exclusive

Veľkosť skupiny
od 6 do 25 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
3 dni, 2 noci

Prevýšenie
1470 m

Dĺžka trasy
cca 2 hod.

Náročnosť turistickej trasy
Via Ferrata Kyseľ
• Náročnosť ťažká
• 179 Vm

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
• NP Slovenský raj
• Poprad
• Spišská Nová Ves

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie
• Oblečenie do dažďa a vetra

Dostupnosť výletu
 jar – jeseň

Obmedzená dostupnosť
15. jún – 30. september

• Via Ferrata Kyseľ
• Dobšinská ľadová jaskyňa

Národný park Slovenský raj 

AquaCity Poprad

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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ZEMPLÍNSKE PERLY
Zemplín bol, je aj bude destináciou, ktorá vždy prekvapí. Objavte 
nový prírastok na brehoch Zemplínskej Šíravy - hotel, v ktorom 
slovo relax dostane úplne nový rozmer, nádherné prírodné rezer-
vácie ale aj staroveký hrad. Zavedieme vás za UNESCO pamiatkami 
a lokalitami, kde sú príbehy vpísané do trámov a stien.

NAVŠTÍVIME

Thermal Šírava Spa Resort****, Viniansky hrad, Vihorlatský prales (UNESCO),
Chrám Prenesenie ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej (UNESCO)
RUSKÁ BYSTRÁ

V jedinečnom prostredí podvihorlatských lesov, v obci 
Ruská Bystrá, sa nachádza najvýchodnejší zástupca 
spomedzi všetkých slovenských drevených kostolíkov 
zapísaných na Zozname svetového dedičstva UNESCO 
– gréckokatolícky Chrám Prenesenia ostatkov 
sv. Mikuláša. Kostol bol postavený v roku 1730. Týči 
sa na vyvýšenine uprostred obce a farebne vyniká 
na zelenom pozadí okolitých mohutných stromov. 
Jedinečné miesto pokoja, kde sa v tieni útleho 
kostolíka, obklopení majestátnou prírodou oddáte 
rozjímaniu o zmysle života.

BEŇATINA
V obci Beňatina, v Sobraneckom okrese, je 
ukrytá nádherná až tajomná prírodná pamiatka - 
Beňatinský travertín. Populárne je travertínová 
stena, na ktorej akoby bola znázornená veľryba. 
Či ide o fakt, alebo o očný klam sa vedú vášnivé 
debaty už roky. Názor si môžete spraviť sami, ak 
sa rozhodnete schladiť na tomto čarovnom mieste. 
Podstatné však je, že jazierko vyniká čistou vodou 
a pre mnohých je stále neznámym miestom.

VINIANSKY HRAD
Viniansky hrad je zrúcanina gotického hradu z 13. sto-
ročia pri obci Vinné. Hrad postavili pravdepodobne 
v druhej polovici 13. storočia na ochranu cesty, ktorá 
viedla do Poľska. Dnes má hrad čiastočne zachované 
renesančné klenby, otvory okien a dverí, a časti 
pôvodných omietok. Možno vidieť aj pivničné priestory 
či stopy po krboch. Na hrade sa môžete oboznámiť 
s rôznymi stredovekými remeslami (napríklad základy 
kováčstva, tkáčstva, rezbárstva, hrnčiarstva či 
murárstva). Je to čarovné miesto, ktoré navyše ponúka 
nádherné výhľady na Východoslovenskú nížinu.

TROJDŇOVÝ POZNÁVACÍ POBYT S WELLNESS

Thermal Šírava Spa Resort ****
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THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****
Thermal Šírava Spa Resort**** vyrástol 
na brehu Zemplínskej šíravy, na úpätí vrchu Vihorlat 
a Východoslovenskej nížiny. Toto štvorhviezdičkové 
rekreačné zariadenie ponúka ubytovanie s vysokým 
štandardom a možnosť relaxu vo vodnom svete. 
Jedinečným pokladom Thermal Šírava Spa Resort**** 
je geotermálny vrt, vďaka ktorému si môžete vychutnať 
pobyt v termálnej vode. Tá pôsobí blahodárne najmä 
pri liečbe svalových a kožných ochorení, reumatoidnej 
artritídy, gynekologických ochorení a pri liečbe ženskej 
neplodnosti. Voda pomáha stabilizovať aj srdcovú 
frekvenciu, spevňuje a vyhladzuje pokožku a uvoľňuje 
celé telo. Vychutnať si tu môžete aj jeden z najväčších 
wellness na Slovensku, ktorý ponúka saunové 
ceremoniály, kozmetické procedúry, masáže a ešte 
oveľa viac. Načerpajte tu stratenú energiu, obnovte 
svoj vnútorný pokoj a rovnováhu.

VIHORLATSKÝ PRALES
Východoslovenské „more“ Zemplínska šírava je 
obklopené vzácnymi Vihorlatskými vrchmi. Práve 
ich súčasťou je Vihorlatský prales, rajské prírodné 
zátišie nedotknuté človekom. Spolu s ďalšími 
troma pralesmi na východnom Slovensku, s ďal-
šími šiestimi na Ukrajine a piatimi starými lesmi 
v Nemecku súčasťou jediného zápisu na Zozname 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO - Karpatské bukové pralesy a staré bukové 
lesy Nemecka. Nástupné miesto do Vihorlatského 
bukového pralesa sa nachádza pri unikátnom 
jazere Morské oko, ktoré je tretím najväčším 
prírodným jazerom na Slovensku po Štrbskom 
a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách.

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Transfer Košice

Morské oko – ľahká turistika vo Vihorlatskom 
pralese (UNESCO)

Ubytovanie sa v Hoteli Thermal Šírava****, 
Zemplínska šírava

1x neobmedzený vstup do vodného sveta 
a wellness zóny  (geotermálne bazény, vodné 
atrakcie, saunový svet, oddychová zóna, 
peeling v parnej saune a iné)

Večera

2. DEŇ
Prehliadka dreveného kostolíka v Ruskej Bystrej 
(UNESCO)

Návšteva tyrkysového jazierka v obci Beňatina

Obed

1x neobmedzený vstup do vodného sveta 
a wellness zóny  (geotermálne bazény, vodné 
atrakcie, saunový svet, oddychová zóna, 
peeling v parnej saune a iné)

Večera

3. DEŇ
Turistika na Viniansky hrad

Prehliadka Vinianskeho hradu so sprievodcom – 
ukážky stredovekých remesiel

Program je možné spestriť o ochutnávku 
vín z michalovskej vínnej cesty v hradnej 
hodovni  spojenej so studeným občerstvením 
alebo teplou kuchyňou

Návrat do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Preprava: Košice » Zemplínska šírava » Košice
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Vstupné do pamiatok
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Komfortné ubytovanie v Hoteli Thermal Šírava****

(2 lôžkové izby s možnosťou prístelky)
• 2x neobmedzený vstup do Thermalparku - vodný svet a wellness
• Raňajky a večera
Poznámka
Rezervácia: min. 8 dní vopred

V cene NIE JE zahrnuté
• Cestovné poistenie
• ochutnávka vín na Vinianskom hrade spojená 

so studeným občerstvením
• Obed

Veľkosť skupiny
od 6 do 20 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
3 dni, 2 noci

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Zemplínska šírava – dolný Zemplín

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie

Dostupnosť výletu
 marec - november

Beňatina

Viniansky hrad

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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DOPRAJTE SI RELAX
Pozývame vás do kraja, kde si oddýchne a ochutnáte jedno z najlepších 
slovenských vín, vyrobených na Slovensku. Doprajeme vám relax 
uprostred Vihorlatských lesov, v novovybudovanom Thermal Šírava 
Spa Resort****, ochutnávku kráľovského moku na Tokaji a spoločne 
nahliadneme do útrob dreveného kostolíka, ktorý si svojou architektúrou 
a interiérom vyslúžil zápis na Zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Vyberte sa s nami za hľadaním jedinečných miest plných pokoja.

NAVŠTÍVIME

Thermal Šírava Spa Resort****, vinohradnícka oblasť Tokaj,
Chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej (UNESCO)

THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****
Thermal Šírava Spa Resort**** vyrástol 
na brehu Zemplínskej šíravy, na úpätí vrchu Vihorlat 
a Východoslovenskej nížiny. Toto štvorhviezdič-
kové rekreačné zariadenie ponúka ubytovanie 
s vysokým štandardom a možnosť relaxu vo vodnom 
svete. Jedinečným pokladom Thermal Šírava Spa 
Resort**** je geotermálny vrt, vďaka ktorému 
si môžete vychutnať pobyt v termálnej vode. Tá pôsobí 
blahodárne najmä pri liečbe svalových a kožných 
ochorení, reumatoidnej artritídy, gynekologických 
ochorení a pri liečbe ženskej neplodnosti. Voda 
pomáha stabilizovať aj srdcovú frekvenciu, 
spevňuje a vyhladzuje pokožku a uvoľňuje celé telo. 
Vychutnať si tu môžete aj jeden z najväčších wellness 
na Slovensku, ktorý ponúka saunové ceremoniály, 
kozmetické procedúry, masáže a ešte oveľa viac. 
Načerpajte tu stratenú energiu, obnovte svoj vnútorný 
pokoj a rovnováhu.

VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ
Tokaj je predovšetkým miestom zrodu 
kráľovského moku, ale skrýva v sebe veľa 
nepoznaného. Toto jedinečné miesto na Slovensku 
dotvárajú nielen historické tufové pivnice, sudy 
plné vína, malebné dedinky s bohatou históriou, 
v ktorých tajomstvá minulosti dnes odhaľujú 
kultúrno-historické pamiatky, ale unikátnym 
miestom ho svojou tvrdou a svedomitou prácou 
robia aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni 
obyvatelia. Rozprávkové prechádzky vinohradmi 
a okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo 
a príjemné vidiecke ubytovanie očarí každého, kto 
navštívi tento jedinečný kút Slovenska.

RUSKÁ BYSTRÁ
V nádhernom prostredí podvihorlatských lesov, 
v obci Ruská Bystrá, sa nachádza najvýchod-
nejší zástupca spomedzi všetkých slovenských 
drevených kostolíkov zapísaných na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO – gréckokatolícky 
Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša. Kostol 
bol postavený v roku 1730. Týči sa na vyvýšenine 
uprostred obce a farebne vyniká na zelenom 
pozadí okolitých mohutných stromov. Jedinečné 
miesto pokoja, kde sa v tieni útleho kostolíka, 
obklopení majestátnou prírodou oddáte rozjímaniu 
o zmysle života.

TROJDŇOVÝ POZNÁVACÍ POBYT S WELLNESS

Thermal Šírava Spa Resort****
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VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Transfer Košice

Morské oko – ľahká turistika vo Vihorlatskom 
pralese (UNESCO) / alternatíva: Herliansky 
Gejzír – národná prírodná pamiatka

Ubytovanie sa v Hoteli Thermal Šírava****, 
Zemplínska šírava

1x neobmedzený vstup do vodného sveta 
a wellness zóny (geotermálne bazény, vodné 
atrakcie, saunový svet, oddychová zóna, 
peeling v parnej saune a iné)

Večera

2. DEŇ
Raňajky

1x neobmedzený vstup do vodného sveta 
a wellness zóny (geotermálne bazény, vodné 
atrakcie, saunový svet, oddychová zóna, 
peeling v parnej saune a iné)

Obed

Transfer do vinohradníckej oblasti Tokaj – 
najmenšia vinárska oblasť Slovenska,
ale o to výnimočnejšia

Návšteva vyhliadkovej veže v tvare suda – 
stavba roka 2016

Prehliadka vinohradov

Ochutnávka tokajských vín v stredovekej 
vínnej pivnici spojená s tradičnou 
zemplínskou večerou

Návrat do Hotela Thermal Šírava****,
Zemplínska šírava

3. DEŇ
Raňajky

Prehliadka dreveného kostolíka v Ruskej Bystrej, 
(UNESCO)

Návšteva tyrkysového jazierka v obci Beňatina

Návrat do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Preprava: Košice » Zemplínska šírava »

vinohradnícka oblasť TOKAJ » Košice
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Vstupné do pamiatok
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Komfortné ubytovanie v Hoteli Thermal Šírava****,

Zemplínska šírava (2 lôžkové izby s možnosťou prístelky)
• 2x neobmedzený vstup do vodného sveta

a wellness zóny
• Raňajky a večera v hoteli
• Ochutnávka vín a zemplínska večera na Tokaji
Poznámka
Rezervácia: min. 8 dní vopred

V cene NIE JE zahrnuté
• Cestovné poistenie
• Obed

Veľkosť skupiny
od 6 do 20 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
3 dni, 2 noci

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
dolný Zemplín – Zemplínska šírava 
a vinohradnícka oblasť Tokaj

Dostupnosť výletu
 február - december

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Chrám Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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PO STOPÁCH MINULOSTI
AŽ K SRDCU SLOVENSKÉHO RAJA
Príroda a príbehy z minulosti budú vždy skvelým lákadlom. Nechajte 
sa zlákať prechádzkou ulicami historických miest na Spiši, hradbami 
najväčšieho stredovekého hradu v strednej Európe a divokými vodopád-
mi v Slovenskom raji. Spoznajte s nami dejiny dávnych miest, ktoré sa 
dostali až na Zoznam svetového dedičstva UNESCO a jedinečnú prírodu 
v pravom prírodnom raji. 

NAVŠTÍVIME

Spišská Nová Ves, kaštieľ v Markušovciach a Letohrádok Dardanely, 
Levoča, Spišský hrad s okolím (UNESCO), Národný park Slovenský raj 
a Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES,
KAŠTIEĽ V MARKUŠOVCIACH 
A LETOHRÁDOK DARDANELY

O Spišskej Novej Vsi sa často hovorí ako o bráne 
do ,,raja“. Slovenského raja. So svojou viac ako 
750-ročnou históriou je ideálnym východiskom 
pre milovníkov turistiky, obdivovateľov pamiatok 
Gotickej a Železnej cesty, ako aj pamiatok zapísaných 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na Spiši. 
Renesančno-barokový kaštieľ v neďalekých 
Markušovciach ukrýva múzeum historického 
nábytku. V Letohrádku Dardanely je inštalovaná 
expozícia klávesových hudobných nástrojov a jeho 
nádherná sála sa využíva ako koncertná sieň.

LEVOČA A MARIÁNSKA HORA
Mesto právom patrí medzi skvosty východného 
Slovenska, ktoré si svojou výnimočnosťou 
získajú azda každého návštevníka. Krásne centrum 
obkolesujú stredoveké hradby s dĺžkou 2 km. Práve 
vďaka ojedinele zachovanej histórii si Levoča 
zaslúžila zápis na Zozname svetového dedičstva 
UNESCO. Pýchou mesta je druhý najväčší chrám 
na Slovensku – Bazilika minor sv. Jakuba, ktorá 
vo svojom interiéri ukrýva najvyšší neskorogotický 
drevený oltár na svete od legendárneho rezbára 
Majstra Pavla. Levoča s Mariánskou horou 
patria medzi najvyhľadávanejšie pútnické miesta 
na Slovensku.

SPIŠSKÝ HRAD S OKOLÍM
Ide o najfotogenickejšiu lokalitu v našej destinácii, 
ktorá neunikla ani pozornosti CNN či National 
Geographic. Je jednou z najcennejších historických 
pamiatok, pýchou celej krajiny a jedným z naj-
väčších hradných komplexov v strednej Európe. 
Nečudo, že Spišský hrad je zapísaný aj na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Jeho atraktivitu 
zvyšuje aj blízkosť Ďalších zaujímavých miest. Spolu 
s Kostolom sv. Ducha v Žehre, Spišskou Kapitulou 
s Chrámom sv. Martina, Spišským Podhradím 
a  mestom Levoča tvorí súbor zapísaný v Zozname 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

TROJDŇOVÝ POZNÁVACÍ POBYT

Letohrádok Dardanely
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NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ
Jedna z najkrajších prírodných oblastí Slovenska 
nosí náležité pomenovanie vďaka svojim vzácnym 
prírodným hodnotám a krásam. Slovenský raj tvoria 
zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne 
kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, 
rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra.

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Spišská Nová Ves, Markušovce

Prehliadka mesta Spišská Nová Ves 
so sprievodcom

Návšteva kaštieľa v Markušovciach
a letohrádku Dardanely (individuálne)

2. DEŇ
Prehliadka mesta Levoča (individuálne)

Návšteva pútnického miesta na Mariánskej 
hore (individuálne)

Prehliadka Spišského hradu, Spišskej 
Kapituly, kaštieľa v Hodkovciach a kostolíka 
v Žehre (individuálne)

3. DEŇ
Slovenský raj:
Čingov – Tomášovský výhľad – Prielom 
Hornádu, Letanovský mlyn – Kláštorská roklina 
– Kláštorisko – Čertová sihoť – ústie Bieleho 
potoka - Čingov (individuálne, resp. možnosť 
objednať sprievodcu)

V cene JE zahrnuté
Odborný sprievodca

Poznámka
Rezervácia: min. 8 dní vopred

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstupné do kultúrnohistorických
 zariadení, do ZOO, do národného parku

• Cestovné poistenie
• Ubytovanie
• Strava
• Preprava

Začiatok/koniec trasy
Spišská Nová Ves

Preprava
Individuálna doprava

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Historický Spiš a Národný park 
Slovenský raj

Odporúčané oblečenie
Pohodlná obuv aj oblečenie

Dostupnosť výletu
Celoročne

Levoča

Tomášovský výhľad

Organizátor

      

vylety.kosiceregion.com
spisskanovaves.eu/navstevnik
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ROMANTICKÝ POBYT
V METROPOLE SPIŠA
Zažite príjemné chvíle v spoločnosti blízkej osoby v podmanivom 
prostredí v Spišskej Novej Vsi. Nádherné prostredie a kvalitné služby 
vám poskytnú dokonalý relax. Doprajte si čas pre seba a okrem romanti-
ky si zájdite za novými poznatkami. Spoznajte najkrajšie miesta na Spiši 
a odneste si dokonalé spomienky.

NAVŠTÍVIME

Najvyššia kostolná veža na Slovensku, fotenie v gotických kostýmoch v parku a pri Mieste prianí,
Národný park Slovenský raj
NAJVYŠŠIA KOSTOLNÁ VEŽA 
NA SLOVENSKU

Je jednou z najznámejších dominánt mesta Spišská 
Nová Ves a regiónu Spiš. Výška veže rímskokatolíc-
keho farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie 
je 87 m. Nachádza sa v nej najvyššie položená 
zvonica na Spiši a v nej päť zvonov. Najstarší z nich 
je z 15. storočia a najväčší váži 5 320 kg. Po zdolaní 
155 schodov sa otvorí nádherný výhľad na najdlhšie 
šošovkovité námestie v Európe a na jedinečnú 
panorámu Tatier a okolitého Spiša.

ŠOŠOVKOVITÉ NÁMESTIE
A MIESTO PRIANÍ

Námestie v Spišskej Novej Vsi patrí medzi najkrajšie 
na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe. 
Nachádza sa na ňom aj pamätník venovaný 
Majstrovi Konrádovi - zakladateľovi najvýznamnejšej 
gotickej zvonolejárne na Slovensku. Vyslovením 
priania a zazvonením na zvon poletí vaše želanie 
do nebeských výšin, aby bolo vypočuté.

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ
Jedna z najkrajších prírodných oblastí Slovenska 
nosí náležité pomenovanie vďaka svojim vzácnym 
prírodným hodnotám a krásam. Slovenský raj tvoria 
zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne 
kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, 
rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra.

TROJDŇOVÝ ROMANTICKÝ POBYT PRE ZAMILOVANÝCH

Spišská Nová Ves
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VÝLET VHODNÝ PRE

PÁRY

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Príchod na Hotel Metropol****, Spišská Nová Ves

Relax vo wellness centre a večera

2. DEŇ
Po raňajkách výstup do kostolnej veže

Možnosť odfotiť sa v gotických kostýmoch 
(zapožičanie cez TIC)

Prehliadka mesta – múzeum, galéria, zoo, 
kaviarne (individuálne)

Večer oddych vo wellness centre a večera

3. DEŇ
Po raňajkách ľahká turistika do Slovenského raja 
(napr. Tomášovský výhľad)

Návrat domov

V cene JE zahrnuté
• 2x ubytovanie v romanticky vyzdobenej izbe

Exclusive v Hoteli Metropol****, Spišská Nová Ves
• Fľaša vína
• Polpenzia
• Neobmedzený vstup do hotelového wellness 

a fitness centra
• 2 x 20 min. celotelová relaxačná masáž
• WiFi pripojenie na izbe a v hotelových priestoroch
• Parkovanie na hotelovom parkovisku
• Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
• Návštevu Miesta prianí a možnosť fotenia sa 

v dobových gotických kostýmoch
• Neskorý check-out

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstupné do múzea, galérie, zoo a pod.
• Vstupné do Slovenského raja, parkovanie
• Preprava
• Poistenie

Začiatok/koniec trasy
Spišská Nová Ves

Preprava
individuálna doprava

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
historická Spišská Nová Ves 
a prírodný skvost Slovenský raj

Dostupnosť výletu
Celoročne

Poznámka
balíček si môžete objednať priamo na recepcii
Hotela Metropol****, Spišská Nová Ves

Najvyššia kostolná veža na Slovensku

Tomášovský výhľad

Organizátor

hotel-metropol.sk
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RODINNÝ POBYT PLNÝ ZÁŽITKOV
Zbaľte celú rodinku a užite si zábavný pobyt plný nezabudnuteľných 
zážitkov v Spišskej Novej Vsi! Zaujimavé miesta a atrakcie zabavia deti 
aj rodičov. Objavujte spoločne najkrajšie miesta našej krajiny. Metropola 
Spiša a jej okolie majú čo ponúknuť. Vydajte sa za objavovaním nových 
miest plných príbehov a zaujímavých faktov.

NAVŠTÍVIME

Najvyššia kostolná veža na Slovensku a Miesto prianí,
Zoologická záhrada a Lanový park Monkeyland,
Národný park Slovenský raj
NAJVYŠŠIA KOSTOLNÁ VEŽA 
NA SLOVENSKU

Je jednou z najznámejších dominánt mesta Spišská 
Nová Ves a regiónu Spiš. Výška veže rímskokatolíc-
keho farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie 
je 87 m. Nachádza sa v nej najvyššie položená 
zvonica na Spiši a v nej päť zvonov. Najstarší z nich 
je z 15. storočia a najväčší váži 5 320 kg. Po zdolaní 
155 schodov sa otvorí nádherný výhľad na najdlhšie 
šošovkovité námestie v Európe a na jedinečnú 
panorámu Tatier a okolitého Spiša.

NAJMENŠIA ZOO NA SLOVENSKU 
A LANOVÝ PARK MONKEYLAND

Zoologická záhrada sa rozprestiera na ploche 
8 hektárov v lesnom areáli Madaras parku. Nájdete tu 
vyše 500 zvierat zastupujúcich až 130 druhov, vrátane 
ohrozených zvierat zapísaných v Červenej knihe. 
Deti majú k dispozícii detské ihriská, nafukovací 
hrad, trampolínu, môžu sa povoziť na koni a chutne 
si oddýchnuť v cukrárni. Lanový park Monkeyland 
sa nachádza v tesnej blízkosti ZOO. Ponúka 4 okruhy 
s rôznou náročnosťou, z toho jeden pre najmenších. 
Bezpečnosť je zaistená tzv. nekonečným lanom.

TRODŇOVÝ POBYT PRE RODINY S DEŤMI

ŠOŠOVKOVITÉ NÁMESTIE
A MIESTO PRIANÍ

Námestie v Spišskej Novej Vsi patrí medzi najkrajšie 
na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe. 
Nachádza sa na ňom aj pamätník venovaný 
Majstrovi Konrádovi - zakladateľovi najvýznamnejšej 
gotickej zvonolejárne na Slovensku. Vyslovením 
priania a zazvonením na zvon poletí vaše želanie 
do nebeských výšin, aby bolo vypočuté.

VÝLET VHODNÝ PRE

RODINY S DEŤMI

Lanový park Monkeyland
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NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ
Jedna z najkrajších prírodných oblastí Slovenska 
nosí náležité pomenovanie vďaka svojim vzácnym 
prírodným hodnotám a krásam. Slovenský raj tvoria 
zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne 
kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, 
rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Príchod do Hotela Preveza**, Spišská Nová Ves

Zábava v Alexparku (detský interiérový park)

2. DEŇ
Prehliadka mesta a výstup do kostolnej veže

Šantenie na letnom kúpalisku

3. DEŇ
Návšteva ZOO

Zábava v lanovom parku Monkeyland

Návrat domov

V cene JE zahrnuté
• 2x ubytovanie s raňajkami

v Hoteli Preveza**, Spišská Nová Ves
• Rodinná večera v hotelovej reštaurácii

v deň príchodu
• Vstupy na letné kúpalisko a krytú plaváreň

počas celého pobytu
• Výstup na najvyššiu kostolnú vežu

na Slovensku
• Vstup do ZOO a pavilónu Aquaterra,

ZOO suvenír pre deti
• Vstup do zábavného Alexparku
• Vstup do lanového parku Monkeyland

V cene NIE JE zahrnuté
• Preprava a poistenie

Začiatok/koniec trasy
Spišská Nová Ves

Preprava
individuálna doprava

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
historická Spišská Nová Ves 
a prírodný skvost Slovenský raj

Dostupnosť výletu
od 20. apríla do 20. októbra

Poznámka
balíček si môžete objednať priamo
na recepcii Hotela Preveza**, Spišská Nová Ves

ZOO Spišská Nová Ves

Šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi

Organizátor

hotel-preveza.sk



KOŠICKÝ KRAJ

48

ADRENALÍNOVÉ VÍKENDOVÉ 
MENU NA SPIŠI
Dajte svojim cestovateľským zážitkom nový rozmer a vychutnajte si 
poriadnu dávku adrenalínu v metropole Spiša! Nechajte sa zlákať na výlet, 
ktorý sa vám zaručene vryje do pamäti... Spoločne si obzrieme Spišskú 
Novú Ves z najvyššej kostolnej veže na Slovensku, predstavíme vám príbeh 
Majstra Konráda a pre tých najodvážnejších bude pripravené kormidlo 
lietadla s možnosťou zaletieť si ponad celý Spiš.

NAVŠTÍVIME

Spišská Nová Ves, Národný park Slovenský raj
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

O Spišskej Novej Vsi sa často hovorí ako o bráne 
do ,,raja“. Slovenského raja. So svojou viac ako 
750-ročnou históriou je ideálnym východiskom 
pre milovníkov turistiky, obdivovateľov pamiatok 
Gotickej a Železnej cesty, ako aj pamiatok zapísaných 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na Spiši. 
Na najväčšom šošovkovitom námestí v strednej 
Európe nájdete niekoľko vzácnych prekvapení, medzi 
ktoré, samozrejme, patrí kostol Nanebovzatia Panny 
Márie s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m). 
Zvony kostola sú symbolom mesta dodnes, aj keď 
históriu zvonolejárstva v Spišskej Novej Vsi začal písať 
Majster Konrád. Ten ešte v roku 1357 založil v meste 
prvú gotickú zvonolejársku dielňu na Slovensku.

MIESTO PRIANÍ
Miesto prianí alebo aj pamätník Pocta Majstrovi 
Konrádovi pripomína význam prvej gotickej zvonole-
járskej dielne na Spiši (a zároveň najvýznamnejšej na 
Slovensku), ktorú založil v Spišskej Novej Vsi Majster 
Konrád. Súčasťou pamätníka je polozvon, ktorý 
pozýva návštevníkov do svojich útrob vysloviť prianie 
a symbolickým zazvonením ho poslať do nebies. 
Nachádza sa tu aj jeden z najstarších zvonov uliatych 
na Slovensku na prelome 14. a 15. storočia. 

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ
Jedna z najkrajších prírodných oblastí Slovenska 
nosí náležité pomenovanie vďaka svojim vzácnym 
prírodným hodnotám a krásam. Slovenský raj tvoria 
zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne 
kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, 
rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra. Turisti majú k dispozícii viac 
ako 300 km značených trás a ferratových chodníkov. 
Cyklistov čaká až 150 km značených cyklotrás a 
skutočný raj tu objavia aj skalolezci a v zime tiež 
lyžiari, bežkári, ale aj ľadolezci.

TROJDŇOVÝ DOBRODRUŽNÝ POBYT

Národný park Slovenský raj
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Návšteva najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Miesto prianí

Návšteva centra mesta Spišská Nová Ves 
(najdlhšie šošovkovité námestie v Európe)

Ubytovanie v Penzióne RESA**, Spišská Nová Ves

2. DEŇ
Návšteva Národného parku Slovenský raj

Výber rokliny podľa fyzických možnosti 
návštevníka. V prípade záujmu je možné 
zabezpečiť profesionálneho sprievodcu

Ubytovanie v Penzióne RESA**,
Spišská Nová Ves

3. DEŇ
Výlet lietadlom pre 1 osobu s možnosťou 
pilotovania ponad Spišský hrad a Levoču (30 min.)
Let je možné realizovať len v prípade bezpečných 
poveternostných podmienok.
V prípade nepriaznivého počasie je možne 
program, resp. poradie jednotlivých aktivít 
zameniť.

VÝLET VHODNÝ PRE

PÁRY, MILOVNÍKOV 
HISTÓRIE, PRÍRODY, 
ADRENALÍNU
Vekové obmedzenie v prípade letu - od 8 rokov

V cene JE zahrnuté
• 2 x ubytovanie s raňajkami v Penzióne RESA**,

Spišská Nová Ves
• „Energetické občerstvenie“ pri príchode
• 30-minútový let pre 1 osobu
• Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
• Návšteva Miesta prianí

V cene NIE JE zahrnuté
• Doprava

Lokalita
Spišská Nová Ves

Veľkosť skupiny
od 1 osoby

Odporúčané oblečenie
Športové, pohodlné

Dostupnosť výletu
celoročne 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Spišská Nová Ves

Miesto prianí

Organizátor

     

atus.sk   compact.sk
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UNESCO NA DOSAH
Východné Slovensko je priam posiate zaujímavými pamiatkami a lokalitami 
zapísanými na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Zoznámte sa aj vy s bo-
hatstvom, ktoré vytvorila sama matka príroda alebo nám zanechali naši dávni 
predkovia. Prevedieme vás tými najcennejšími miestami - od hradnej dominanty 
celého Spiša až po jaskynné tajomstvá v Dobšinej. Putovanie za UNESCOm 
ukončíte vo vodnom svete AquaCity Poprad, kde môžete dočerpať sily.

NAVŠTÍVIME

Spišský hrad (UNESCO), Levoča (UNESCO), Kostol Ducha Svätého v Žehre 
(UNESCO), Spišská Kapitula (UNESCO), Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO), 
najvyššia kostolná veža Slovenska v Spišskej Novej Vsi, AquaCity Poprad

SPIŠSKÝ HRAD
Ide o najfotogenickejšiu lokalitu v našej destinácii, 
ktorá neunikla ani pozornosti CNN či National 
Geographic. Je jednou z najcennejších historických 
pamiatok, pýchou celej krajiny a jedným z najväčších 
hradných komplexov v strednej Európe. Nečudo, že 
Spišský hrad je zapísaný aj na Zozname svetového de-
dičstva UNESCO. Zakonzervovaná hradná zrúcanina 
na vrchole travertínovej kopy Spišský hradný vrch je 
dominantou širokého okolia a jednou z najcennejších 
historických pamiatok celej krajiny. Je aj známou 
filmovou lokalitou – natáčali tu napríklad film Dračie 
srdce režiséra Roba Cohena v roku 1992. Sezóna 
na Spišskom hrade sa obvykle začína 1. apríla 
a pre návštevníkov je prístupný až do konca októbra.

LEVOČA
Mesto právom patrí medzi skvosty východného 
Slovenska, ktoré si svojou výnimočnosťou získajú 
azda každého návštevníka. Krásne centrum 
obkolesujú stredoveké hradby v dĺžke 2 km 
a práve vďaka zachovanej histórii si Levoča 
zaslúžila zápis na Zozname svetového dedičstva 
UNESCO. Pýchou mesta je druhý najväčší chrám 
na Slovensku – Bazilika sv. Jakuba, ktorá 
vo svojom interiéri ukrýva najvyšší neskorogotic-
ký drevený oltár na svete od legendárneho rezbára 
Majstra Pavla.

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V OBCI ŽEHRA
Neprehliadnuteľný biely klenot na Spiši, ktorého 
starobylú vežu z 13. storočia zakrýva drevená 
kupola netradičného cibuľovitého tvaru. Veľkou 
zaujímavosťou je, že Kostol Ducha Svätého sa 
do dnešných dní zachoval v takmer neporušenej 
stredovekej podobe. Najstarším objektom v kostole 
je, dnes už nepoužívaná, neskororománska kamenná 
krstiteľnica z 13. storočia, umiestnená vedľa oltára. 
Kostol je okrem iného výnimočný svojimi vzácnymi 
stredovekými nástennými maľbami z piatich období 
od konca 13. do 15. storočia. Najznámejším výjavom 
je strom života.

ŠTVORDŇOVÝ POZNÁVACÍ A ZÁŽITKOVÝ POBYT

Spišský hrad
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DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie 
prírodné unikáty a krásy Slovenska. Je jednou 
z najväčších sprístupnených ľadových jaskýň 
na svete, čo ešte zvýrazňuje jej poloha mimo alp-
skej oblasti. Od roku 2000 je zapísaná na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová 
jaskyňa je známa aj bohatou históriou, ktorá 
zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto 
unikátnu jaskyňu od čias jej objavenia. Patrí medzi 
prvé elektricky osvetlené jaskyne na svete a už 
v roku 1878 na prístupovej ceste k jaskyni vznikol 
kultivovaný horský park.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
O Spišskej Novej Vsi sa často hovorí ako o bráne 
do ,,raja“. Slovenského raja. So svojou viac ako 
750-ročnou históriou je ideálnym východiskom 
pre milovníkov turistiky, obdivovateľov 
pamiatok Gotickej a Železnej cesty, ako aj pamiatok 
zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO na Spiši. Na najväčšom šošovkovitom 
námestí v strednej Európe nájdete niekoľko 
vzácnych prekvapení, medzi ktoré, samozrejme, 
patrí kostol Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou 
kostolnou vežou na Slovensku (87 m). Zvony 
kostola sú symbolom mesta dodnes, aj keď históriu 
zvonolejárstva v Spišskej Novej Vsi začal písať 
Majster Konrád. Ten ešte v roku 1357 založil v meste 
prvú gotickú zvonolejársku dielňu na Slovensku.

Historická radnica v Levoči

Kostol Ducha Svätého v Žehre
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V cene JE zahrnuté
• Preprava
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Vstupné do pamiatok
• Vstupné do AquaCity Poprad
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Slovenský večer v Hoteli Metropol****,

Spišská Nová Ves
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe

Štandard pre 2 osoby s raňajkami –
Hotel Metropol****, Spišská Nová Ves

• Wellness v Hoteli Metropol****,
Spišská Nová Ves

*BONUS - zľava na ďalší výlet
Poznámka
Rezervácia: min. 8 dní vopred

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstup do jaskyne a poplatok za fotenie
• Cestovné poistenie
• Strava

Poznámka
• za príplatok je možné zameniť izbu
za vyšší štandard - Exclusive

Veľkosť skupiny
od 6 do 25 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
4 dni, 3 noci

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Región Spiš

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie

Dostupnosť výletu
 15. máj - 30. september

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKY VEKOVÉ 
KATEGÓRIE

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Transfer Košice » Spišská Nová Ves

Levoča (UNESCO) – prehliadka bývalého 
kráľovského mesta a Baziliky sv. Jakuba 
v Levoči

Obed

Prehliadka mesta Spišská Nová Ves a výstup 
na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska

Ubytovanie sa v Hoteli Metropol****,
Spišská Nová Ves (izba Štandard dvojlôžková)

Wellness

2. DEŇ
Spišský hrad (UNESCO)

Kostol Ducha Svätého, Žehra (UNESCO)

Spišský salaš – ochutnávka tradičných 
spišských špecialít

Spišská Kapitula (UNESCO) slovenský „malý 
Vatikán“

Ubytovanie sa v Hoteli Metropol****,
Spišská Nová Ves (izba Štandard dvojlôžková)

Wellness

3. DEŇ
Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO)

Stratenský kaňon a Stratenská píla – ľahká 
prechádzka v čarovnom prostredí Národného 
parku Slovenský raj (možnosť Nordic walking 
so sprievodcom)

Ubytovanie sa v Hoteli Metropol****,
Spišská Nová Ves (izba Štandard dvojlôžková)

Slovenský večer spojený s ľudovou hudbou 
v Hoteli Metropol****, Spišská Nová Ves

4. DEŇ
AquaCity Poprad – celodenný pobyt 
vo vodnom svete

Transfer Poprad » Košice

Spišská Kapitula

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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POKOJ Z LIETANIA
Vyskúšajte si byť na chvíľu obyčajným pozorovateľom. Vyberte sa spoločne 
s nami do regiónu pozorovať vzácne druhy vtáctva v ich prirodzenom prostredí. 
Zoberieme vás na jedno z najvýznamnejších ornitologických miest v Strednej 
Európe - k Senianskym rybníkom, do jedinečného pralesa zapísaného na Zoznam 
svetového dedičstva UNESCO, kde mohutné storočné buky sú domovom ušľach-
tilých sov či ďatlov, na Tokaj a Zemplín, kde majú svoje letné sídlo vzácne bociany. 
Dajte birdwatchingu šancu!

NAVŠTÍVIME

Senianske rybníky, Vihorlatský prales (UNESCO), Medzibodrožie,
vinohradnícka oblasť Tokaj
SENIANSKE RYBNÍKY

Senianske rybníky sú chráneným vtáčím územím 
a jednou z najvýznamnejších ornitologických 
lokalít v strednej Európe. Oblasťou tvorenou 
systémom rybníkov, lúk a mokradí vedie náučný 
chodník začínajúci v obci Senné. Nachádzajú sa tu 
vyhliadkové veže vhodné na pozorovanie vtákov 
a okolitej prírody. Okrem bežných druhov vodného 
vtáctva ako volavka či kačka tu možno vidieť 
napr. i vzácneho orliaka morského, kormorána 
veľkého, lyžičiara obyčajného, potápku chochlatú 
či chriašteľa malého. Región dolného Zemplína je 
miestom, kde hniezdi aj Orol kráľovský – môžete tu 
vidieť aj hniezdiace dvojice.

VIHORLATSKÝ PRALES
Východoslovenské „more“ Zemplínska šírava je 
obklopené vzácnymi Vihorlatskými vrchmi. Práve ich 
súčasťou je Vihorlatský prales, rajské prírodné zátišie 
nedotknuté človekom. Spolu s ďalšími troma pralesmi 
na východnom Slovensku, s ďalšími šiestimi na Ukrajine 
a piatimi starými lesmi v Nemecku súčasťou 
jediného zápisu na Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO - Karpatské bukové 
pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Nástupné 
miesto do Vihorlatského bukového pralesa sa nachádza 
pri unikátnom jazere Morské oko, ktoré je tretím 
najväčším prírodným jazerom na Slovensku po Štrbskom 
a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách.

ŠTVORDŇOVÝ POZNÁVACÍ A ZÁŽITKOVÝ POBYT

Vihorlatský prales
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VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ
Tokaj je predovšetkým miestom zrodu 
kráľovského moku, ale skrýva v sebe veľa 
nepoznaného. Toto jedinečné miesto na Slovensku 
dotvárajú nielen historické tufové pivnice, sudy 
plné vína, malebné dedinky s bohatou históriou, 
v ktorých tajomstvá minulosti dnes odhaľujú 
kultúrno-historické pamiatky, ale unikátnym 
miestom ho svojou tvrdou a svedomitou prácou 
robia aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni 
obyvatelia. Rozprávkové prechádzky vinohradmi 
a okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo 
a príjemné vidiecke ubytovanie očarí každého, kto 
navštívi tento jedinečný kút Slovenska.

MEDZIBODROŽIE
Medzibodrožie je skutočný ostrov obkolesený tromi 
riekami a spojený s okolitým svetom iba niekoľkými 
mostmi. Svojím charakterom pripomína malú 
Amazonku. Jeho riečna sieť je súčasťou povodia rieky 
Tisy. Osou je rieka Bodrog, tvorená sútokom Latorice 
a Ondavy, ktorý odvodňuje celú Východoslovenskú 
nížinu. Dĺžka jeho toku na Slovensku je cca 15 km. 
Na území Medzibodrožia sa vyskytuje celá škála 
rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Nachádzajú 
sa tu dve národné prírodné rezervácie a desať 
prírodných rezervácií, čo z hľadiska rozlohy územia 
predstavuje jednu z najvyšších koncentrácií siete 
chránených území na Slovensku.

VÝLET VHODNÝ PRE

NADŠENCOV 
POZOROVANIA VTÁCTVA

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Transfer Košice » Senné

Pozorovanie vtáctva na Senianskych rybníkoch 
so sprievodcom, odborníkom na birdwatching 
(príležitosť na diskusiu s odborníkom 
na prírodné rezervácie a ornitológom)

Ochutnávka miestnej špeciality v obci Senné – 
pečená ryba

Návšteva farmy (chovatelia maďarského 
stepného dobytka)

Ubytovanie Wellness Hotel Vinnay***, Vinné

Večera

2. DEŇ
Morské oko – najväčšie zahradené jazero 
vulkanického pôvodu

Vihorlatský prales (UNESCO)

Turistická trasa na Sninský kameň
(1005 m n.m.), ktorý ponúka nádherné výhľady 
na okolie

Obed so sebou

Turistická trasa na Viniansky hrad – 
alternatíva v prípade záujmu a dostatočného 
času

Voľný čas a večera

Ubytovanie Wellness Hotel Vinnay***, Vinné

3. DEŇ
Región Medzibodrožie

Obed v Perényiho pivnici (súčasť bývalého 
hradu), Kráľovský Chlmec

Návšteva dvoch pozorovacích veží v obci 
Bačka a Streda nad Bodrogom

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Návšteva vyhliadkovej veže v Malej Tŕni – 
stavba roka 2016

Ochutnávka kráľovských tokajských vín 
v stredovekej pivnici, spojená s tradičnou 
zemplínskou večerou

Ubytovanie v Penzióne Aqua Maria, Veľaty

Wellness a večera

4. DEŇ
Krátka návšteva obce Zemplínske Hradište 
(takzvaný BOCIANOPOLIS – miesto známe 
množstvom hniezdiacich bocianov)

Presun do mesta Košice

Prehliadka mesta Košice so sprievodcom

V cene JE zahrnuté
• Preprava: Košice » dolný Zemplín » Košice
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Komfortné ubytovanie v Hoteli Vinnay***, 

Vinné (2-lôžkové izby) a v Penzióne Aqua Maria, Veľaty
• Vstup do wellness zóny
• Raňajky v hoteli
• Ochutnávka vín a zemplínska večera
Poznámka
Rezervácia: min. 8 dní vopred

V cene NIE JE zahrnuté
• Cestovné poistenie
• Obed a večeraVeľkosť skupiny

od 4 do 14 osôb
*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 4

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
4 dni, 3 noci

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
dolný Zemplín – Medzibodrožie, Senianske 
rybníky, vinohradnícka oblasť Tokaj

Dostupnosť výletu
 apríl - máj

Senianske rybníky

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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ZA VÝNIMOČNOU 
TROJICOU VÝCHODU
Východ nie je “exit”, ale skôr bránou. Vstupnou bránou za tými 
najkrajšími výletmi a poznaním. Užite si metropolu východného 
Slovenska, najmenšiu vinohradnícku oblasť a, v neposlednom 
rade, naše nádherné veľhory - Tatry. Objavte miesta, ktoré už 
dávno nie sú len slovenskými destináciami.

NAVŠTÍVIME

mesto Košice, vinohradnícka oblasť Tokaj,
Tatranský národný park

TOKAJ
Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovské-
ho moku, ale skrýva v sebe veľa nepoznaného. 
Toto jedinečné miesto dotvárajú nielen historické 
tufové pivnice, sudy plné vína, malebné dedinky 
s bohatou históriou, v ktorých tajomstvá minulosti 
dnes odhaľujú kultúrno-historické pamiatky, ale 
unikátnym ho svojou tvrdou a svedomitou prácou 
robia aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni 
obyvatelia. Rozprávkové prechádzky vinohradmi 
a okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo 
a príjemné vidiecke ubytovanie očarí každého, kto 
navštívi tento jedinečný kút Slovenska.

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK
Pýcha Slovenska ponúka nádherné výhľady 
na jedno z najkrajších pohorí v strednej Európe, 
často nazývané „malé Alpy“. Ide o celoročnú 
destináciu, čo ulahodí letným turistom i lyžiarom. 
K najpopulárnejším a najnavštevovanejším 
turistickým centrám patria Tatranská Lomnica, 
Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Známy cesto-
vateľský sprievodca Lonely Planet vyhlásil Tatry 
za najvýznamnejšiu letnú európsku destináciu 
roku 2019. Vysoké Tatry sú rajom pre dobrodruhov. 
Ponúkajú vodopády, vysokohorské lúky a viac ako 
100 ultramarínových jazier.

KOŠICE
Jedinečná stredoeurópska metropola a druhé 
najväčšie mesto na Slovensku. Košice sú tiež 
dejiskom najstaršieho maratónu v Európe a druhého 
najstaršieho na svete. Nájdete tu najdlhšiu pešiu 
zónu na Slovensku alebo najvýchodnejšiu gotickú 
katedrálu v Európe, ktorá je zároveň najväčším 
kostolom na Slovensku – Dóm sv. Alžbety. Obľúbenou 
zastávkou je tiež Východoslovenské múzeum, kde 
objavíte Košický zlatý poklad. Dokonalý výhľad na celé 
mesto sa vám zas naskytne z Vyhliadkovej veže 
neďaleko najväčšej zoologickej záhrady na Slovensku. 
Romantické uličky a jedinečná letná atmosféra 
reštaurácií v historickom centre vás presvedčia, že 
Košice naozaj patria medzi európske metropoly.

ŠTVORDŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ POBYT

VÝLET VHODNÝ PRE

FIREMNÉ AKCIE, 
TEAM-BUILDING

Tatranský národný park



PONUKOVÝ KATALÓG VÝLETOV A POBYTOV

57

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. DEŇ

Raňajky v Bistro Tabačka, bývalá tabaková 
továreň, najväčšie nezávislé kultúrne 
a kreatívne centrum Slovensku; prehliadka 
alternatívnych priestorov

Prehliadka starého mesta - prehliadka Dómu 
sv. Alžbety a výstup na Žigmundovu vežu

Návšteva Košického zlatého pokladu

Obed v tradičnej slovenskej reštaurácii Villa Regia

Prehliadka priestorov Východoslovenskej 
galérie, kreatívny workshop

Kasárne Kulturpark – prehliadka priestorov 
kľúčového projektu Európskeho hlavného 
mesta kultúry 2013

Večera a ochutnávka remeselného piva 
v pivovare Hostinec, najstaršia reštaurácia 
a pub na Slovensku (od roku 1542); prehliadka 
pivovaru s majstrom sveta v čapovaní piva

Ubytovanie v Hoteli Yasmin****, Košice

2. DEŇ
Transfer na Tokaj

Návšteva 12 metrov vysokej vyhliadkovej veže 
“stavba roka 2016”

Obed a team-building aktivity  “Vyrobte si 
svoje víno” – Tokaj Macík winery/alternatíva 
piknik vo vinohradoch

Ochutnávka vín v stredovekej pivnici – Tokaj 
Macík Winery

Prehliadka vinárstva Grand Bari – nové 
vinárstvo s atmosférou Toskánska

Ubytovanie a večera vo vinárstve J&J Ostrožovič 
(spojené s večernou ochutnávkou vín)

Sprievodný večerný program: karaoke, 
alebo jacuzzi a bazén
*V rámci jedného dňa ochutnáte to najlepšie 
čo slovenský Tokaj ponúka

3. DEŇ
Transfer na Štrbské pleso

Prechádzka okolo Štrbského plesa

Výlet lanovkou na Solisko

Obed v Hoteli FIS***, Štrbské Pleso

Transfer do Starého Smokovca

Výlet pozemnou lanovkou na Hrebienok a pešia 
túra k Rainerovej Chate a Studenovodským 
vodopádom

Návrat pozemnou lanovkou do Starého Smokovca 
v prípade ubytovania v Grandhoteli Starý
Smokovec****, Starý Smokovec
(wellness, večera a degustácia Jelínek)
Alterantíva: V prípade ubytovania v Grandhoteli 
Praha****, Tatranská Lomnica (wellness, 
večera a diskotéka v Humno Tatry)

4. DEŇ
Raňajky

Lanovka na Skalnaté pleso 1751 m n.m. a späť

Lomnický štít 2634 m.n.m. (občerstvenie)

Zjazd zo ŠTART-u do Tatranskej Lomnice 
na horských kárach, resp. horských kolobežkách

Presun do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Preprava Košice » Tokaj »

Vysoké Tatry » Košice
• Poistenie cestujúcich vo vozidle
• Parkovné
• Odborný sprievodca
• Technický sprievodca
• Vstupné do pamiatok
• Poplatok za vstup do rokliny
• ubytovanie

v štvorhviezdičkovom hoteli,
polpenzia

V cene NIE JE zahrnuté
• Cestovné poistenie
• Obedy
• Ochutnávka piva v Košiciach
• Preprava lanovkami v NP Vysoké Tatry
• Degustácia Jelínek
• Horské káry / kolobežky
• Ochutnávka vín vo vinohradníckej oblasti Tokaj
• Team-building aktivita “Vyrobte si svoje víno”

Poznámka
• Cenová ponuka sa pripravuje každému klientovi

na mieru a je viarovateľná
Poznámka
• Rezervácia: min. 8 dní vopred

Veľkosť skupiny
od 6 - 25 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 6

Začiatok/koniec trasy
Košice

Dĺžka pobytu
4 dni / 3 noci

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
mesto Košice, Národný park Vysoké Tatry, 
vinohradnícka oblasť Tokaj

Odporúčané oblečenie
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie
• nepremokavé oblečenie

Dostupnosť výletu
celý rok 

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Košice / historické centrum

Organizátor

vylety.kosiceregion.com
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SEDEM DNÍ, TRI NÁRODNÉ PARKY 
A TRI PAMIATKY SVETOVÉHO 
DEDIČSTVA UNESCO
Kvalitný výlet je taký, počas ktorého nazbierate množstvo zážitkov, 
navštívite viacero miest a dozviete sa množstvo nových informácií. 
A presne taký je sedemdňový poznávací výlet plný dobrodružstva. 
Zoberieme vás na miesta, ktoré majú prívlastok TOP a mnohé z nich 
sú zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Spoznajte 
s nami nové a jedinečné miesta.

NAVŠTÍVIME

Košice, Tokaj, Spišská Nová Ves a Slovenský raj,
Levoča (UNESCO) a Spišský hrad (UNESCO),
Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO) a Betliar,
Vysoké Tatry, Červený Kláštor a Pieniny
KOŠICE

Jedinečná stredoeurópska metropola a druhé 
najväčšie mesto na Slovensku. Košice sú tiež 
dejiskom najstaršieho maratónu v Európe a druhého 
najstaršieho na svete. Nájdete tu najdlhšiu pešiu 
zónu na Slovensku alebo najvýchodnejšiu gotickú 
katedrálu v Európe, ktorá je zároveň najväčším 
kostolom na Slovensku – Dóm sv. Alžbety. Obľúbenou 
zastávkou je tiež Východoslovenské múzeum, kde 
objavíte Košický zlatý poklad. Dokonalý výhľad na 
celé mesto sa vám zas naskytne z Vyhliadkovej veže 
neďaleko najväčšej zoologickej záhrady na Slovensku. 
Romantické uličky a jedinečná letná atmosféra 
reštaurácií v historickom centre vás presvedčia, že 
Košice naozaj patria medzi európske metropoly.

TOKAJ
Tokaj je predovšetkým miestom zrodu 
kráľovského moku, ale skrýva v sebe veľa 
nepoznaného. Toto jedinečné miesto dotvárajú 
nielen historické tufové pivnice, sudy plné 
vína, malebné dedinky s bohatou históriou, 
v ktorých tajomstvá minulosti dnes odhaľujú 
kultúrno -historické pamiatky, ale unikátnym 
ho svojou tvrdou a svedomitou prácou robia aj 
pestovatelia, výrobcovia vín a miestni obyvatelia. 
Rozprávkové prechádzky vinohradmi a okolitou 
prírodou, tradičné domáce jedlo a príjemné 
vidiecke ubytovanie očarí každého, kto navštívi 
tento jedinečný kút Slovenska.

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie 
prírodné unikáty a krásy Slovenska. Je jednou 
z najväčších sprístupnených ľadových jaskýň 
na svete, čo ešte zvýrazňuje jej poloha mimo alp-
skej oblasti. Od roku 2000 je zapísaná na Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Dobšinská ľadová 
jaskyňa je známa aj bohatou históriou, ktorá 
zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto 
unikátnu jaskyňu od čias jej objavenia. Patrí medzi 
prvé elektricky osvetlené jaskyne na svete a už 
v roku 1878 na prístupovej ceste k jaskyni vznikol 
kultivovaný horský park.

SEDEMDŇOVÝ POZNÁVACÍ POBYT

VÝLET VHODNÝ PRE

VŠETKÝCH 
CESTOVATEĽOV

Tatranský národný park
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES
O Spišskej Novej Vsi sa často hovorí ako o bráne 
do ,,raja“. Slovenského raja. So svojou viac ako 
750-ročnou históriou je ideálnym východiskom 
pre milovníkov turistiky, obdivovateľov pamiatok 
Gotickej a Železnej cesty, ako aj pamiatok 
zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO na Spiši.

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ
Jedna z najkrajších prírodných oblastí 
Slovenska nosí náležité pomenovanie vďaka 
svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam. 
Slovenský raj tvoria zachované krasové 
planiny, hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny 
a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, rozsiahly 
podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra.

LEVOČA
Mesto právom patrí medzi skvosty východného 
Slovenska, ktoré si svojou výnimočnosťou získajú 
azda každého návštevníka. Krásne centrum 
obkolesujú stredoveké hradby s dĺžkou 2 km. 
Práve vďaka ojedinele zachovanej histórii si 
Levoča zaslúžila zápis na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Pýchou mesta je druhý 
najväčší chrám na Slovensku – Bazilika minor 
sv. Jakuba, ktorá vo svojom interiéri ukrýva 
najvyšší neskorogotický drevený oltár na svete 
od legendárneho rezbára Majstra Pavla.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
(výlety denne od 9:00 – 17:00)

1. DEŇ
Transfer Košice » Tokaj

2. DEŇ
Spišská Nová Ves a Národný park Slovenský raj

3. DEŇ
Levoča (UNESCO) a Spišský hrad (UNESCO)

4. DEŇ
Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO) a Betliar

5. DEŇ
Tatranský národný park

6. DEŇ
Červený Kláštor a Národný park Pieniny

7. DEŇ
Návrat do Košíc

Spišský hrad

Kaštieľ Betliar
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ČERVENÝ KLÁŠTOR A PIENINY
Pod Pieninami, v tieni Troch korún, stojí 
kartuziánsky kláštor, ktorý je známy ako Červený 
kláštor. Bol postavený na začiatku 14. storočia 
počas Uhorska. Dnes je to múzeum a turistická 
atrakcia. Rieka pri Červenom Kláštore vstupuje 
do prekrásneho kaňonu, ktorý sa nazýva Prielom 
Dunajca. Najväčšou turistickou atrakciou je splav 
Dunajca na tradičných drevených pltiach.

KAŠTIEĽ BETLIAR
Kaštieľ Betliar je majestátne lovecké sídlo 
obklopené nádherným anglickým parkom. V jeho 
interiéri môžu návštevníci oceniť galériu obrazov, 
knižnicu, pôvodný starožitný nábytok a exotické 
zbierky. Ide o jediný kaštieľ na Slovensku, ktorého 
interiér ostal po 2. svetovej vojne neporušený.

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK
Pýcha Slovenska ponúka nádherné výhľady 
na jedno z najkrajších pohorí v strednej Európe, 
často nazývané „malé Alpy“. Ide o celoročnú 
destináciu, čo ulahodí letným turistom i lyžiarom. 
K najpopulárnejším a najnavštevovanejším 
turistickým centrám patria Tatranská Lomnica, 
Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Známy cesto-
vateľský sprievodca Lonely Planet vyhlásil Tatry 
za najvýznamnejšiu letnú európsku destináciu 
roku 2019. Vysoké Tatry sú rajom pre dobrodruhov. 
Ponúkajú vodopády, vysokohorské lúky a viac ako 
100 ultramarínových jazier.

V cene JE zahrnuté
• Ubytovanie s raňajkami
• Doprava
• Parkovné
• Odborný sprievodca

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstupné do jaskýň a kultúrnych

pamiatok, turistických atrakcií
• Cestovné poistenie
• Strava a nápoje
• Degustácia vín

Veľkosť skupiny
od 2 - 8 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 2

Začiatok/koniec trasy
Košice

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Východné Slovensko

Odporúčané oblečenie
Pohodlné oblečenie a obuv

Dostupnosť výletu
máj – október

SPIŠSKÝ HRAD
Ide o najfotogenickejšiu lokalitu v našej destinácii, 
ktorá neunikla ani pozornosti CNN či National 
Geographic. Je jednou z najcennejších historických 
pamiatok, pýchou celej krajiny a jedným 
z najväčších hradných komplexov v strednej 
Európe. Nečudo, že Spišský hrad je zapísaný 
aj na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Pieniny

Vyhliadková veža na Tokaji

Organizátor

experienceslovakia.net
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OSEM DNÍ PLNÝCH KRÁSY
Pobyt v prírode je pre mnohých ideálnym spôsobom, ako načerpať novú 
energiu. My vám ponúkame osem dní plných tých najkrajších turistických 
trás v dvoch národný parkoch - Slovenský raj a Tatry. Dosiahnite s nami 
štíty, z ktorých uvidíte do celého okolia, a na záver zrelaxujte v najväč-
šom vodnom svete na východe Slovenska. Ak patríte medzi zdatných 
turistov a milovníkov prírody, tento výlet je určený práve pre vás.

NAVŠTÍVIME

Národný Park Slovenský raj, Tatranský národný park,
AquaCity Poprad
NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ

Jedna z najkrajších prírodných oblastí 
Slovenska nosí náležité pomenovanie vďaka 
svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam. 
Slovenský raj tvoria zachované krasové 
planiny, hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny 
a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, rozsiahly 
podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato 
zastúpená fauna a flóra.

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK
Pýcha Slovenska ponúka nádherné výhľady 
na jedno z najkrajších pohorí v strednej Európe, 
často nazývané „malé Alpy“. Ide o celoročnú 
destináciu, čo ulahodí letným turistom i lyžiarom. 
K najpopulárnejším a najnavštevovanejším 
turistickým centrám patria Tatranská Lomnica, 
Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Známy 
cestovateľský sprievodca Lonely Planet 
vyhlásil Tatry za najvýznamnejšiu letnú európsku 
destináciu roku 2019. Vysoké Tatry sú rajom pre 
dobrodruhov. Ponúkajú vodopády, vysokohorské 
lúky a viac ako 100 ultramarínových jazier.

AQUACITY POPRAD
AquaCity Poprad je svetom zábavy, relaxu a oddychu. 
Súčasťou Aquaparku je 13 vonkajších a vnútorných 
bazénov s termálnou vodou s teplotou 28°C – 38°C, 
tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Voda 
v termálnych bazénoch pramení z hĺbky 1300 m, tech-
nologickým procesom sa z teploty 50°C ochladzuje 
na 36°C až 38°C a obsahuje viac ako 20 rôznych 
minerálov priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. 
Pomáha pri problémoch s pohybovým a dýchacím 
aparátom, krvným obehom, nervovou sústavou 
a má aj priaznivé kozmetické účinky. Bazény majú 
antikorový povrch, aby sa minimalizovala potreba 
používania chlóru. Na dezinfekciu vody sa tak využíva 
UV žiarenie, čím je šetrná k pokožke i k očiam.

VÝLET VHODNÝ PRE

PRE MILOVNÍKOV 
TURISTIKY

OSEMDŇOVÝ ZÁŽITKOVÝ POBYT

Národný park Slovenský raj
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
(výlety denne od 9:00 – 17:00)

1. DEŇ
Transfer Košice » Spišský región

2. DEŇ
Slovenský raj Národný Park - Tomašovský 
výhľad a Prielom Hornádu

3. DEŇ
Slovenský raj Národný Park - Suchá Belá

4. DEŇ
Vysoké Tatry Národný Park - Zelené pleso

5. DEŇ
Vysoké Tatry Národný Park - Wahlbergovo pleso 
cez Furkotskú dolinu

6. DEŇ
Vysoké Tatry Národný Park - Kriváň, Rysy alebo 
Slavkovský štít

7. DEŇ
AquaCity Poprad

8. DEŇ
Návrat do Košíc

V cene JE zahrnuté
• Ubytovanie s raňajkami
• Doprava
• Parkovné
• Odborný sprievodca

V cene NIE JE zahrnuté
• Vstupné do turistických atrakcií
• Cestovné poistenie
• Strava a nápoje

Veľkosť skupiny
od 2 - 8 osôb

*Dôležité
minimálny počet osôb potrebných 
pre zrealizovanie pobytu je 2

Začiatok/koniec trasy
Košice

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Lokalita
Východné Slovensko

Odporúčané oblečenie
• Nepremokavé oblečenie
• Turistická obuv

Dostupnosť výletu
máj – október

Náročnosť turistickej trasy
Ľahká až stredne náročná

Tatranský národný park

AquaCity Poprad

Organizátor

experienceslovakia.net
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Chata Horáreň
Chata sa nachádza cca 3km od obce 
Smižany na okraji rekreačnej oblasti 
Košiarny briežok na hranici Národného 
Parku Slovenský raj. Od mesta Spišská Nová 
Ves je vzdialená cca 5 km.
vlad37o@isternet.sk
www.chatahoraren.sk

Poráč Park relax & sport centrum
Poráčska dolina, 053 23
poracpark@poracpark.sk
www.poracpark.sk

Hotel Metropol****
Štefánikovo námestie 2,
052 01 Spišská Nová Ves 
kapacita: 52 izieb v piatich kategóriách
Štandard, Superior, Superior Family, 
Exclusive, Apartmán Metropol, 
prezidentský apartmán
riaditel@hotel-metropol.sk
www.hotel-metropol.sk

Privát Spiš
Spišská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
kapacita: 10 pevných lôžok a 2 prístelky
slavomira@vastusko.sk
www.penzionspis.sk

Horská chata Stará Horáreň
Lányi Huta 049 25 Dobšiná-Lániho Huta
info@starahoraren.sk
www.starahoraren.sk

Penzión Stefani
Tatranská 393, 053 11 Smižany
penzion@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-stefani

Penzión Lesnica
Čingov 113, 053 11 Smižany
lesnica@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-lesnica

Hotel Preveza**
Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves
recepcia@hotel-preveza.sk
www.hotel-preveza.sk 

Chata Štefana
Havrania Dolina, 053 76 Mlynky
novak@lesysnv.sk
www.lesysnv.sk/nasa-cinnost/ubytovanie

Horehronská kúria
Telgárt 50, 976 73 Telgárt
info@horehronskakuria.sk
www.horehronskakuria.sk

PB apartments s. r. o.
Zimná 178/43, 052 01 Spišská Nová Ves
reservation@pbapartments.sk

Patriot Corporation spol. s r.o.
Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky
ubytovanie@mlynky.net
www.mlynky.net 

Penzión Ľadová
Stratená 12 , Stratená 049 71
info@penzionladova.sk
www.penzionladova.sk

Penzión u Hanky
Telgárt 99, 976 73 Telgárt
penzionuhanky@centrum.sk
www.ubytovanietelgart.sk

RESA penzión
Fabiniho 10, Spišská Nová Ves
Kapacita: 35 stálych lôžok
resa@atus.sk
www.atus.sk

ZOZNAM PARTNEROV KOŠICE REGIÓN TURIZMUS

Autocamping Podlesok
Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice
+421 53 429 91 65
recepcia@podlesok.sk
www.podlesok.sk

SPIŠ

Compact Skydive & Flying | 
Požičovňa oblohy

+421 911 858 960
info@compact.sk
www.compact.sk

GEMER
Granárium

sýpka s vínnou pivnicou
Národná kultúrna pamiatka
Jablonov nad Turňou č. 137, 049 43
+421 905 981 918
papai.lorant@stonline.sk
www.granarium.sk

Penzión Konský dvor
Kružnianska 514, 049 51 Brzotín
+421 907 947 668
restauracia@konskydvor.sk
www.konskydvor.sk

Hotel Ambassador****
Hlavná 101, Košice
kapacita: 23 izieb
ambassador@ambassador.sk
www.ambassador.sk

Hotel Crystal***
Slovenskej jednoty 1776/8, Košice
kapacita: 45 izieb
info@hotelcrystal.sk
www.hotelcrystal.sk

Kongres Hotel Roca***
Južná trieda 117, Košice
kapacita: 57 izieb
info@hotelrocakosice.sk
www.hotelrocakosice.sk

Hotel Bankov****
Dolný Bankov 1349/2
kapacita: 29 izieb
reception@hotelbankov.sk
www.hotelbankov.sk

Hotel Bristol****
Orlia 3, Košice
kapacita: 32 izieb
info@hotelbristol.sk
www.hotelbristol.sk

Hotel Yasmin****
Tyršovo nábrežie 1, Košice
kapacita: 166 izieb
info@hotel-yasmin.sk
www.hotel-yasmin.sk

Congress Hotel Centrum***
Južná Trieda 2, Košice
kapacita: 52 izieb
info@hotel-centrum.sk
www.hotel-centrum.sk

KOŠICE

VÝCHODOSLOVENSKÁ
VINOHRADNÍCKA OBLASŤ
Pivnica Orechová

Orechová 89, 072 51
+421 56 69 81 180-1
michalek@pivnicaorechova.sk
www.pivnicaorechova.sk

Víno Verita
Pri parku 28, 072 22 Strážske
+421 908 434 651
novak@vinoverita.sk
www.vinoverita.sk

Víno Staško 
Vinné 348, 072 31 Vinné
+421 908 952 074
invitas@post.sk
www.vinarstvostasko.sk
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VINOHRADNÍCKA
OBLASŤ TOKAJ
Aqua Maria Veľaty

076 15 Veľaty
+421 56 6700 506
aquamaria.recepcia@gmail.com
www.penzionaquamaria.sk

Tokaj Macík Winery
Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa
+421 56 679 34 66
info@tokajmacik.sk
www.tokajmacik.sk

J&J Ostrožovič
Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa
marketing@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk

Chateau Grand Bari
Veľká Bara 140, 076 32 Borša
+421 918 894 299
eventmanager@grandbari.sk
www.grandbari.sk

Penzión Zlatá Putňa
Hlavná 414, 076 31 Viničky
+421 918 625 846
tokaj@zlataputna.sk
www.zlataputna.sk

Víno Vdovjak
Široká 119, 07682 Veľká Tŕňa
+421 911 985 673
vino@vinovdovjak.sk
www.vinovdovjak.sk

Naďa Kapráľová –
Ubytovanie “Na chalupe”

Obchodná 134/12, 076 82 Veľká Tŕňa
+421 905 837 829
nada.kapralova@gmail.com

ZEMPLÍN
Motel Kamenec

Kaluža  225, 072 31 Vinné
+421 905 626 136, +421 56 6884631-3
motelkamenec@motelkamenec.com
www.motelkamenec.sk

Hotel Felícia
Kaluža 444, 072 31 Vinné
+421 905 454 585, +421 56 649 25 77
recepcia@hotelfelicia.sk
www.hotelfelicia.sk

Hotel Poštár
Zempl. šírava, Kamenec
Kaluža 219, 072 31 Vinné
+421 917 476 205, +421 56 649 20 33
www.hotelpostar.sk

Thermal Šírava Spa Resort****
Kaluža 656, 072 36 Kaluža
kapacita: 37 izieb
recepcia@thermalsirava.sk
+421 940 600 944, +421 56 285 22 00
www.thermalsirava.sk

Wellness Hotel Chemes
Zempl. šírava, Kamenec
Kaluža 219, 072 31 Vinné
+421 907 453 780, +421 918 538 299
+421 56 649 21 01
ors-chemes@lekosonline.sk
www.hotelchemes.sk

Wellness Hotel Vinnay
Vinianske jazero, 072 31 Vinné
+421 948 245 809
recepcia@hotelvinnay.sk
www.hotelvinnay.sk

Reštaurácia pod Hôrkou
Lesné
+421 944 106 770, +421 944 106 771
restauracia@lesyservis.sk
www.lesyservis.sk

Penzión a camp Rybárik
Zempl. Šírava, Hôrka, 072 31 Vinné
+421 915902283, +421 56 649 23 17
www.camprybarik.sirava.sk

Amfiteáter
Hôrka (Slnečný lúč)
+421 907 940 364
Fb: amfiteáter zemplínska šírava

Penzión Vážka
Strážske
+421 915 391 270
penzionvazka@gmail.com
www.penzion-vazka.sk

Penzión Anima
Zempl. Šírava, Medvedia hora
+421 908 315 244
info@penzionanima.sk
www.penzionanima.sk

Hotel-Europenzión Salaš
Zempl. šírava, Medvedia hora, 072 31 Vinné
salas.sirava@gmail.com
+421 908 036 849, +421 56 6492120
www.salasirava.sk

Hotel Glamour
Kaluža 744, 072 31 Vinné
+421 908 975 269, +421 56 688 05 55
recepcia@hotelglamour.sk
www.hotelglamour.sk

Penzión Juliana
Zempl. šírava, Kamenec, 072 31 Vinné
+421 915 950 929, +421 56 649 21 08
juliana@sirava.sk
www.juliana.sirava.sk

Hotel Merkúr
Zempl. šírava, Medvedia hora, 072 31 Vinné
+421 56 649 23 79
info@hotelmerkur.sk
www.hotelmerkur.sk
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Slovenské národné múzeum
Spišské múzeum v Levoči

Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
www.spisskemuzeum.com
www.snm.sk

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
www.vucke.sk

Košice - Turizmus
Hlavná 59, 040 01 Košice
www.visitkosice.org

Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Slovenský raj & Spiš

Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves
www.vraji.sk

Zemplínska oblastná organizácia 
cestovného ruchu

Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
www.dolnyzemplin.sk

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
www.spisskanovaves.eu

Letisko Košice
www.airportkosice.sk

Experience Slovakia
tourism, education & retreat
experienceslovakia.now@gmail.com
www.experienceslovakia.net

Adventoura
+421 903 641 549
erik@adventoura.eu
www.adventoura.eu

Slovenské opálové bane
3440, 082 07 Červenica
+421 850 030 850
rezervacie@slovakiaopal.com
www.opalovebane.com

Tatry Mountain Resorts S.A.
+ 421 44 290 13 58
hotelstmr@tmr.sk
www.tmrhotels.com

Minibuseuropa s.r.o.
prepravná spoločnosť 

Záhradná 28, 044 31 Družstevná pri Hornáde
okres Košice-okolie
+421 914 70 11 70
minibuseuropa@gmail.com
www.minibuseuropa.sk

AquaCity Poprad
Športová 1397/1, Poprad 05801
info@aquacity.sk
www.aquacity.sk 

ČLENOVIA KOŠICE REGIÓN TURIZMUS

OOCR Slovenský raj & Spiš

OSTATNÍ PARTNERI



Inšpirácia
poruke
Objav s našou aplikáciou úžasné miesta 
Košického regiónu! Vieš, že až 18 pamiatok 
Svetového dedičstva UNESCO je z Košíc
do 100 minút autom?

 Hľadaj inšpiráciu

 Naplánuj si výlet

 Užívaj si výhody

  Košice Región Turizmus | Hlavná 48, Košice, Slovensko 

  info@kosiceregion.com    www.kosiceregion.com

  +421 55 30 505 30
z App Store a Google play

ZADARMO



 vylety.kosiceregion.com

KOŠICE REGIÓN TURIZMUS
Hlavná 48, 040 01 Košice, Slovakia
+421 55 3050 530, +421 948 951 595
vylety@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

Zmena programu je vyhradená.
Pobyt alebo výlet môžeme upraviť a prispôsobiť podľa vašich požiadaviek.

Výlety a pobytové balíky je nutné rezervovať vopred.
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Vydanie publikácie bolo realizované
s finančnou podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.


