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V Poprade odporúčame navštíviť
• Námestie sv. Egídia s rímskokatolíckym kostolom  

sv. Egídia (13. stor.) s renesančnou zvonicou (koniec 16. stor.)
• Evanjelický kostol (18. stor.)
• Podtatranské múzeum
• Tatranskú galériu
• Mestské časti: Veľká, Stráže, Matejovce

Mestskú časť Spišská Sobota s unikátnym rímskokatolíckym 
kostolom sv. Juraja z 13. storočia, ktorý v roku 2008 navštívila 
britská kráľovská výsosť Alžbeta II.

Historické pamiatky – renesančná zvonica z roku 1598, 
barokový mariánsky stĺp z roku 1772, unikátne meštianske 
domy na námestí. Vedeli ste, že práve odtiaľto pochádza 
manželka jediného slovenského kráľa – Mórica Beňovského, že 
sa tu narodil umelec, ktorý svetu a hlavne Prahe dal úžasné 
diela, ktoré môžete obdivovať na Karlovom moste, a že tu 
prebýval uhorský kráľ Matej I. Korvín?

Veríme, že toto miesto pri návšteve Vysokých Tatier neobídete.

POPRAD
Poprad, Spišská Sobota, Veľká, Stráže a Matejovce –5 samo-
statných bývalých stredovekých miest už viac ako 70 rokov 
spolu tvoria pomyselnú vstupnú bránu do Vysokých Tatier. 
Jedinečné pohľady na panorámu našich veľhôr, široká ponuka 
športovo-kultúrneho života, významné historické pamiatky 
a náleziská svetového významu, prírodné liečivé pramene, 
miestna gastronómia či najvyššie položené medzinárodné 
letisko v strednej Európe - malá ochutnávka toho, čo mesto 
Poprad pre návštevníkov Vysokých Tatier ponúka.

Poprad, Evanjelický kostol

Spišská Sobota

Tatranská galéria

V Národnom parku Slovenský raj nájdete viac ako 300 km zna-
čených turistických trás v hlbokých riečnych kaňonoch (napr. 
Prielom Hornádu), roklinách a  tiesňavách či v znovu otvore-
nej rokline Kyseľ (sprístupnená je formou zaistenej trasy – via 
ferraty). Nechýba ani rozsiahly podzemný svet (napr. Dobšinská 
ľadová jaskyňa – najväčšia ľadová jaskyňa Slovenska) či spla-
vovanie rieky Hornád. Spoznávanie tohto kraja odporúčame 
začať v  meste Spišská Nová Ves, ktoré je právom nazývané 
brána do Slovenského raja.

Mestská informačná kancelária Poprad
Nám. sv Egídia 43/86 
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 43 61 192,  +421 52 16 186
E-mail: info@visitporad.sk
www.visitporad.sk

Turistické informačné centrum, Štrbské Pleso
Poštová ulica 4080/6 
059 85 Štrba – Štrbské Pleso
Tel.: +421 911 333 466 
E-mail: info@strbskepleso.sk
www.strbskepleso.sk

Tatranská informačná kancelária
(budova HZS), Starý Smokovec
Tel.: +421 52 442 34 40 
E-mail: smokovec@tatry.sk
www.tatry.sk

Tatranská informačná kancelária
Tatranská Lomnica 98
059 60 Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica
Tel.: +421 52 446 81 19 
E-mail: lomnica@tatry.sk
www.tatry.sk

Foto: OOCR Región Vysoké Tatry, ZCR VT, Ivan Bohuš, Nikola 
Podolinská, Vladimíra Gašparová, OOCR Severný Spiš Pieniny
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TATRY PODHORIE BELIANSKE TATRY PIENINY A OKOLIE HISTORICKÉ MESTÁ
Vysoké Tatry tvoria najvýznamnejšie centrum turistického 
a cestovného ruchu na Slovensku. Aj v ich okolí sa nachá-
dzajú pozoruhodné prírodné zaujímavosti a  podtatranský 
ľud vytvoril v takmer každej obci či  mestečku vzácne ar-
chitektonické pamiatky. Niekoľko objektov je v zozname 
národných kultúrnych pamiatok a  niekoľko historických 
centier je evidovaných ako mestská pamiatková rezervácia. 
V regióne sa nachádzajú aj objekty zapísané do Zoznamu 
svetových kultúrnych pamiatok UNESCO.

Jediná sprístupnená jaskyňa na území Vysokých Tatier – 
Belianska jaskyňa, originálna architektúra rázovitých pod-
tatranských obcí, Lovecký zámoček, prechádzka korunami 
stromov s nádhernou panorámou na Havrana a Vidlu či 
aktivity pre aktívny pobyt v prírode na lyžiach, bežkách, bi-
cykloch či peši. Belianske Tatry si určite zaslúžia pozornosť.

Historické a prírodné pamiatky, liečivé pramene pod drob-
nohľadom legendárneho lietajúceho mnícha Cypriána, 
zážitky zo splavu Dunajca na drevených pltiach, tradičná 
goralská kultúra. Genius loci Pienin a okolia jednoducho 
očaria každého.

Okolie Vysokých Tatier, to sú aj významné historické miesta 
a slobodné kráľovské mestá, ktoré za svojimi múrmi ponú-
kajú množstvo zážitkov a tajomstiev. Prijmite pozvanie na 
ich odkrývanie.

Panoráma Vysokých Tatier

Park Horských vodcov v Novej Lesnej

Šoldov - zaniknutá stredoveká osada pri Štrbe

Obec Ždiar

Havran

Lovecký zámoček Hohenlohev Tatranskej Javorine

Chodník korunami stromov v Bachledovej doline 

Belianska jaskyňa

Splav Dunajca
na pltiach

Ľubovnianske múzeum 

– hrad a skanzen 

Kúpele Červený Kláštor – Smeržonka

Rafting na Dunajci

Cyklotrasa
pod Troma korunami

Kežmarský hrad

Levoča

Kežmarok

Spišský hrad

Kaštieľ Strážky 


