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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?

z App Store a Google play
ZADARMO

 Hľadaj inšpiráciu

 Naplánuj si výlet

 Užívaj si výhody

FOLKMARSKÁ SKALA

www.krajsveta.sk
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 Centrum Košíc 
1 Dóm sv. Alžbety
2 Kaplnka sv. Michala
3 Urbanova veža
4 Štátne divadlo
5 Levočský dom
6 Andrášiho palác
7 Súsošie Immaculata
8 Východoslovenská galéria
9 Žobrákov dom

10 Biskupský palác
11 Jakabov palác
12 Barkócziho palác
13 Pongrácovsko – Forgáčovský palác
14 Csáky – Dezőfi ho palác

15 Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice
16 Miklušova väznica
17 Kapitánsky palác
18 Knižnica Jána Bocatia
19 Východoslovenské múzeum
20 Dolná brána
21 Dominikánske námestie
22 Synagóga na Zvonárskej ulici
23 Synagóga na Puškinovej ulici
24 Bábkové divadlo
25 Kasárne Kulturpark
26 Staničné námestie
27 Regionálny informačný bod
28 Návštevnícke centrum Košíc
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Turistické informačné
centrum Spišská Nová Ves

Letná 49,
Spišská Nová Ves
+421 53 429 82 93
tic@mestosnv.sk
www.spisskanovaves.eu/tic

Mestské informačné
centrum Trebišov

M. R. Štefánika 1632,
Trebišov
+421 56 672 32 77
ca.turista@slovanet.sk
www.trebisov.sk

Turistická informačná 
kancelária Rožňava

Námestie baníkov 32,
Rožňava
+421 948 205 226
info@tikroznava.sk
www.tikroznava.sk

Turisticko–informačné 
centrum Veľké Kapušany

Hlavná 32,
Veľké Kapušany
+421 56 638 43 17
ticvkapusany@gmail.com
www.vkapusany.sk

Návštevnícke centrum 
mesta Košice

Hlavná 59,
Košice
+421 907 722 062
info@visitkosice.org
www.visitkosice.org

Tokajská turistická 
informačná kancelária

Dlhá 230,
Čerhov
+421 915 999 009
tic@tvc.sk, info@tokajregion.sk
www.tokajregion.sk

Turistická informačná 
kancelária Michalovce

Nám. osloboditeľov 30, 
Michalovce
+421 56 686 41 05
tikmichalovce@msumi.sk
www.michalovce.sk

Regionálny
informačný bod

Hlavná 48,
Košice
+421 55 305 05 30
infobod@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

V Košickom kraji si každý cestovateľ nájde to svoje. Destinácia na východe Slovenska 
pulzuje dávnou históriou, ale originálny šmrnc jej dodávajú aj nenapodobiteľné 
nádhery, aké dokáže vytvoriť len príroda. A to najlepšie – z druhého najväčšieho 
mesta – Košíc sa v časovom horizonte do 100 minút viete dostať až k 18 pamiatkam 
svetového dedičstva UNESCO.

Východné Slovensko je akoby posiate najhodnotnejšími pamiatkami a prírodnými lokali-
tami zapísanými na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Znie takmer neuveriteľne, že 
až na 18 takýchto miest sa autom dostanete do 100 minút. Stihnete ich navštíviť všetky?

U nás sa nemusíte predierať davmi pomedzi natiahnuté selfi e-tyčky. Svoj cestovateľský 
rozpočet tu neminiete hneď v druhý deň pobytu. Práve naopak, toto je miesto plné 
pokoja, kde si naplno užijete každý výhľad a každú jednu chvíľu. Odtiaľto odídete plný 
neopakovateľných zážitkov, ktoré sa vám vryjú do srdca. Na chvíľu zastavte čas a vy-
chutnajte si krásu, jedinečné momenty a inšpirácie, ktoré ponúka Košický kraj. Pretože, 
nech už prichádzate odkiaľkoľvek, aj vy sem patríte.

Svetové dedičstvo UNESCO na dosah Miesta, o ktorých ste
ani nechyrovali 

 Vihorlatský prales 
Minimum zásahov človeka prispelo k tomu, 
že biotop Vihorlatského pralesa funguje 
vo svojej pôvodnej harmónii. Pri pohľade 
nahor vás ohromia koruny 240-ročných 
bukov, ak sa zas poriadne poobzeráte 
po zemi, zbadáte drobné zelené stonky 
a lístky vyrastajúce z popadaných kmeňov. 
Nekonečný kolobeh života našej planéty 
vo svojej najprirodzenejšej podobe...

100 min  z Košíc

 Levoča 
Najstaršie pútnické mesto na východe, 
Levoča, nesie aj výrazný rukopis 
najväčšieho stredovekého umelca 
Slovenska – Majstra Pavla. Ten je autorom 
najvyššieho neskorgotického dreveného 
oltára na svete, ktorý sa nachádza práve 
v levočskom Kostole sv. Jakuba. Pôsobivé 
historické centrum obopínajú stredoveké 
hradby, ktoré sa zachovali takmer v celku, 
dlhé viac ako 2 kilometre.

70 min.  z Košíc

 Gombasecká jaskyňa 
Nekonečné tvorivé možnosti prírody sa 
postarali o úchvatnú výzdobu Gombaseckej 
jaskyne. Tenké sintrové brká miestami do-
sahujú dĺžku aj tri metre, pričom sú hrubé 
len pár milimetrov. V jaskyni môžete navští-
viť sieň s kurióznym názvom Hirošima alebo 
sieň, v ktorej sintrová výzdoba evokuje 
kamenný dážď. V systéme Gombaseckej 
jaskyne sa nachádza aj najnižšie položená 
ľadová jaskyňa mierneho pásma – Silická 
ľadnica.

70 min.  z Košíc

 Spišská Kapitula 
Malý Vatikán – aj takto sa zvykne 
hovoriť cirkevnému mestečku, ktoré leží 
neďaleko Spišského hradu. Ústredným 
objektom Spišskej Kapituly je Katedrála 
sv. Martina s päťstoročným Oltárom 
Korunovania Panny Márie. Neďaleko 
Kapituly sa v prírodnom teréne nachá-
dzajú pozostatky krížovej cesty, ktorá je 
vernou replikou jeruzalemskej kalvárie. 
Spišský Jeruzalem vybudovali zrejme 
v druhej polovici 17. storočia.

65 min.  z Košíc

 Kežmarok 
Zvonka nenápadný, zvnútra však 
o to krajší. To je azda najvýstižnejšia 
charakteristika Kostola Najsvätejšej 
Trojice, známeho aj ako drevený artiku-
lárny kostol v Kežmarku. Obdivuhodné 
nástenné maľby na drevenom strope vám 
takmer určite vyrazia dych.

90 min.  z Košíc

 Jasovská jaskyňa 
Takmer dvadsať druhov netopierov 
zimuje v Jasovskej jaskyni. Tá je jednou 
z troch na Slovensku, ktoré sa využívajú 
na liečbu chorôb dýchacích ciest – spe-
leoterapiu. Jaskyňa je známa aj mnohými 
archologickými nálezmi, nachádza sa 
v nej aj najstarší doložený nápis na ste-
nách slovenských jaskýň, pochádzajúci 
z roku 1452.

35 min.  z Košíc

 Spišský hrad a Spišské Podhradie 
Ak hľadáte najfotogenickejšie miesto Košického kraja, ktoré je zároveň pýchou celého 
Slovenska, práve ste našli. Na ploche 4 hektáre sa rozprestiera jeden z najväčších hradných 
komplexov strednej Európy – Spišský hrad. Najstaršia písomná zmienka o hrade je ešte 
z roku 1249. Na severovýchodnom svahu hradného vrchu nemôžete nezbadať gigantický 
geoglyf zobrazujúci koňa z keltskej mince. Ako každý hrad, aj Spišský hrad má svoje 
podhradie. Z pôvodnej podhradskej osady sa rýchlo vyvinulo v samostatné mestečko. 
Spišské Podhradie bolo totiž v minulosti pôsobiskom viacerých cechov, čo mu zabezpečilo 
rýchly rozvoj a prosperitu.

65 min.  z Košíc

 Chrám Prenesenia ostatkov 
 sv. Mikuláša 
Najvýchodnejším spomedzi sloven-
ských drevených kostolov zapísaných 
na Zozname svetového dedičstva 
UNESCO je Chrám Prenesenia ostat-
kov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. 
Gréckokatolícka cerkev postavená 
na návrší nad obcou v majestátnom 
objatí stromov pochádza z roku 1730.

100 min.  z Košíc

 Domica 
Zážitok ako zo starogréckej mytológie 
ponúka ďalšia unikátna jaskyňa – Domica. 
Preteká ňou podzemná riečka Styx, 
po ktorej sa, v prípade priaznivého stavu 
hladiny, môžete aj plaviť. Jaskyňa je 
zimoviskom 16 druhov netopierov.

80 min.  z Košíc

 Krásnohorská jaskyňa 
Oblečte si skutočný jaskyniarsky výstroj 
a užite si dobrodružnú prehliadku 
Krásnohorskej jaskyne. Nebude to ale také 
jednoduché, v sprievode vodcov vás čaká 
výstup po rebríkoch, lanách či lávkach. 
Na konci trasy vás čaká zaslúžená odmena – 
Sieň obrov. Tá ukrýva majestátny, až 
34 metrov vysoký kvapeľ. Váži asi 2.000 ton 
a ročne narastie približne o 200 kilogramov. 
Takto týchlo nerastú kvaple ani v trópoch, kde 
na to majú niekoľkonásobne lepšie podmienky.

60 min.  z Košíc

 Kostol Ducha Svätého v Žehre   
Vežu starobylého Kostola Ducha Svätého 
v Žehre z 13. storočia zakrýva drevená 
kupola cibuľovitého tvaru, ktorú zbadáte 
už z diaľky. Chrám je plný cenných pamia-
tok – neskororománska kamenná krsti-
teľnica pochádza z 13. storočia, nástenné 
maľby tu zas vznikli v 13. až 15. storočí.

65 min.  z Košíc

 Tisícročná kaplnka 
 v Iliašovciach 
V druhej polovici 18. storočia nad obcou 
Iliašovce vyrástol osvietenský skvost. 
Letohrad Sans Souci bol akýmsi barokovým 
zábavným parkom pre aristokraciou zo ši-
rokého okolia. Tisícročná kaplnka je dnes, 
najmä vďaka snahe miestnych obyvateľov, 
jedinou spomienkou na majestátny areál. 

 Beňatinský lom 
Nádherné tyrkysové jazierko vzniklo vy-
razením spodnej vody po zastavení ťažby 
v bývalom lome pri obci Beňatina. Jedna 
zo stien lomu navyše ukrýva mystickú 
záhadu – zbadáte približne päťmetrovú 
veľrybu aj vy?

 Margeciansky tunel 
Ak si chcete z vašej návštevy Košického 
kraja odniesť skutočne zaujímavú fotku, 
zamierte do Margecianskeho tunela. 
Ojedinelá technická pamiatka z roku 1872 
ponúka úžasnú kulisu, ktorej majestát 
ešte viac zvýrazní hra svetla prenikajúce-
ho cez vstupné portály tunela.

 Košice 
Máloktoré slovenské mesto sústreďuje 
priamo vo svojom centre toľko jedineč-
ných a významných pamiatok ako Košice. 
Aj preto je najväčšou mestskou pamiat-
kovou rezerváciou krajiny. V letných 
mesiacoch, keď Hlavnú ulicu zaplnia stoly 
reštaurácií a kaviarní, dostáva centrum 
Košíc priam stredomorský nádych.

 Granárium v Jablonove 
 nad Turňou 
Vychutnajte si typické ľudové jedlá 
pripravené podľa tradičnej receptúry, 
na ohni a v pieckach. Gastronomický zá-
žitok v Granáriu v Jablonove nad Turňou 
umocní atmosféra bývalej sýpky 
zo 17. storočia.

 Tabačka Kulturfabrik 
V areáli bývalej tabakovej továrne 
v Košiciach sa usídlilo súčasné umenie, 
divadlo, multimédiá, ale aj verejné 
diskusie a témy občianskej spoločnosti. 
Tabačka Kulturfabrik je unikátne centrum 
kreatívneho priemyslu na východnom 
Slovensku.

 Premonštrátsky kláštor 
 v Jasove 
Najväčší neskorobarokový kláštor 
na Slovensku je tiež architektonickým 
synonymom plynutia času. Kláštor 
premonštrátov v Jasove má 365 okien 
(ako dní v roku), 12 veľkých komínov 
(ako počet mesiacov) a 4 vchody (ako 
ročné obdobia). Okrem toho ukrýva jednu 
z najvzácnejších knižníc na Slovensku, 
v ktorej sa nachádza až 80.000 zväzkov.

 Slovenský raj 
Nádherná príroda, do ktorej sa zamilujete 
na prvý pohľad. Spravte si dobrodružnú 
túru po magických kaňonoch Národného 
parku Slovenský raj, vylezte po železných 
rebríkoch lemujúcich legendárne sce-
nérie s vodopádmi. Aj keď je len jeden, 
Slovenský raj môžete zažiť na nekonečné 
množstvo spôsobov.

 Agátový háj v Malom Horeši 
Dedinka Malý Horeš ukrýva vzácne zátišie, 
ktoré je obzvlášť romantické v máji. 
V Agátovom háji nájdete stovky tufových 
pivníc zasadených do terénu. Kedysi 
slúžili miestnym obyvateľom ako úkryt 
pred vpádmi Tatarov. Dnes v nich dozrieva 
skvelé naturálne víno menších lokálnych 
producentov. 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj 
Tokajská vinohradnícka oblasť je 
najmenšou vinohradníckou oblasťou 
na Slovensku. Napriek tomu vína z tunaj-
ších rodinných vinárstiev žnú úspech 
doma i v zahraničí. Ich nezameniteľná 
chuť a kvalita sú dôvodom, kvôli ktorému 
by ste malebný kus zeme na juhovýchode 
Slovenska mali vidieť. A možno aj z nad-
hľadu unikátnej vyhliadkovej veže v tvare 
vínneho suda. 

 Birdwatching na Senianskych  
 rybníkoch 
Národná prírodná rezervácia Senianske 
rybníky je známa aj ako vtáčí raj. Práve 
preto sú vyhľadávanou lokalitou všetkých 
milovníkov birdwatchingu. Užite si pravý 
cestovateľský zážitok a pozorujte ladné 
pohyby operencov brázdiacich oblohu 
nad vami.

 Mauzóleum Andrássyovcov 
Na Gemeri stojí skvostná stavba, ktorej 
sa zvykne hovoriť aj „slovenský Tádž 
Mahál“. Mauzóleum Andrássyovcov 
v Krásnohorskom Podhradí dal postaviť 
gróf Dionýz Andrássy po smrti manželky. 
Ojedinelá secesná stavba z úplného 
začiatku 20. storočia nesie rukopis 
mníchovského Jugendstilu – plán mau-
zólea vyhotovil vtedy iba 28-ročný 
Richard Berndl.

 Zádielska tiesňava 
Turistika nemusí byť len o fyzickom nasa-
dení a zdolávaní diaľkových i výškových 
metrov. Niekedy to môže byť aj celkom 
pekná romantika. Zádielska tiesňava, 
dlhá 2,2 kilometra, patrí medzi najkrajšie 
doliny na Slovensku. V najužších miestach 
má šírku iba 10 metrov a prechádza 
vápencovým prierezom krasových planín 
Slovenského krasu.

 Betliar 
Kaštieľ v Betliari je slovenskou raritou. 
Nepostihol ho totiž smutný osud podob-
ných šľachtických rezidencií. Práve vďaka 
tomu sú predmety vystavené v interiéri au-
tentickým majetkom rodu Andrássyovcov – 
najvýznamnejších aristokratov Európy 
19. storočia. V kaštieli sa nachádza 
aj grófska knižnica s 15-tisíc zväzkami 
kníh, novín a časopisov. Budovu obklopuje 
jeden z najkrajších anglických parkov 
na Slovensku, zapísaný aj na Zoznam 
významných historických záhrad sveta.

 Thermal Šírava SPA Resort 
Pre deti zábava vo vode a pre dospelých 
blahodarný odpočinok vo wellness či 
liečivý pobyt v termálnej vode. Thermal 
Šírava SPA Resort je zásobovaný vodou 
z geotermálneho vrtu z hĺbky takmer 
jedného kilometra. Nájdete tu niekoľko 
bazénov pod strechou, vonku liečivé 
bazény a navyše wellness na ploche 
800 metrov štvorcových.

 Dobšinská ľadová jaskyňa 
Vyše dva milióny plných nádrží priemerné-
ho osobného auta – taký je celkový objem 
ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Vstúpte 
do sveta fascinujúcej podzemnej krásy 
a nezabudnite sa teplo obliecť. Ani v lete. 
Ľad a mrazivý chlad sa totiž v najnavštevo-
vanejšej jaskyni Košického kraja udržiava 
celoročne.

100 min.  z Košíc

 Ochtinská aragonitová 
 jaskyňa 
Nádherná aragonitová výzdoba 
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa 
tvorí dlhé desiatky tisíc rokov. Najstaršia 
generácia má už takmer 140-tisíc rokov. 
V Sieni Mliečnej dráhy biele strapce 
na strope vytvárajú dojem hviezd našej 
galaxie. Najvzácnejší aragnotivý útvar je 
tzv. železný kvet, ktorý pripomína koral.

95 min.  z Košíc

Každá destinácia má miesta, ktoré sú 
notoricky známe a väčšina cestovateľov 
priam považuje za povinnosť ich navštíviť. 
Ak však radšej kráčate mimo main-strea-
mu, máme pre vás tipy na miesta, z ktorých 
mnohé nepozná ani Tripadvisor.

Každá destinácia má miesta v bedekroch 
odporúčané slovami „musíte navštíviť“. 
U nás si určite nenechajte ujsť jedineč-
nosť divokej prírody v Národnom parku 
Slovenský raj, podzemné bohatstvo 
Slovenského krasu či gotické poklady 
na Gemeri. V Košiciach zažijete pravú 
metropolitnú atmosféru a skvelé gur-
mánske zážitky vám zas ponúka najmen-
šia vinohradnícka oblasť krajiny – Tokaj.

Toto musíte vidieťSpomaľte a užite si 
fascinujúci Košický kraj

#kosiceregion

 Slovensko v Európe 

na Slovensku

Košického kraja

 Košický kraj 

 Regióny 

802 000
počet obyvateľov

Košice
krajské mesto

6 754,5 km²
rozloha

Stolica
(1 476 m n. m.)

najvyšší bod

Klin n. Bodrogom
(86 m n. m.)

najnižší bod

240 km
(alebo 3,5 hod. jazdy)

vzdialenosť
z najzápadnejšieho

po navýchodnejší bod


