Zaujímavosti v okolí
Hotel Plejsy sa nachádza v krásnom prostredí Spiša a Malého Slovenského raja, ktoré sú bohaté na
históriu a nenahraditeľné svojimi prírodnými krásami a jedinečnosťou. Pozývame Vás navštíviť aspoň niektoré z
nasledujúcich zaujímavostí a atrakcií.

Mesto Krompachy

Pamiatky: klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Jána Evanjelistu z roku 1774,
evanjelický kostol, kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1776, baroková kúria zo 17. storočia rekonštruovaná
na penzión, pamätník Krompašskej vzbury a administratívna budova bývalých železiarní, starý železiarsky
hámor na Starej Maši, prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku. 1 km www.krompachy.sk

Krytá plaváreň SSOŠ SEZ Krompachy

Krytá plaváreň nachádzajúca sa v areáli Súkromnej

Strednej Odbornej Školy SEZ Krompachy. 1 km www.ssoskromp.edu.sk

Paintball a Airsoft Zahrajte si Paintball alebo Airsoft aj na Plejsoch. 1 km www.paintballkosice.sk
Vodná nádrž Ružín

Ružín je obkolesený nádhernými horami z ktorých najviac zaujme majestátne sa
vypínajúci bralnatý vrch Sivec, z ktorého je prekrásny výhľad na celú vodnú nádrž. Nádrž je obľúbenou
rekreačnou oblasťou s množstvom tajomných zákutí a niektoré zátoky sú takmer nedotknuté civilizáciou. 14

km www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=6990

Spišský hrad Patrí medzi najrozsiahlejšie hradné zrúcaniny na Slovensku a zároveň aj v strednej Európe.
Národná kultúrna pamiatka a lokalita Svetového dedičstva UNESCO. 15 km www.spisskyhrad.com

Spišská Kapitula

Najvýznamnejšou stavbou v Spišskom Podhradí je neskoro-románska Katedrála sv.
Martina, ktorá je spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského hradu, zapísaná do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Malebné mestečko nadchne svojim pokojom a krásou. 16 km

www.kapitula.sk

Spišský salaš Už niekoľko desaťročí šíri Spišský salaš tradíciu domácich spišských jedál, ako sú bryndzové
halušky, bryndzové pirohy, domáca zabíjačka. 18 km www.spisskysalas.sk

Sivá Brada

Sivá Brada je travertínová kopa nachádzajúca sa neďaleko Spišského Podhradia. Na vrchole
vyviera minerálny prameň vytvárajúci malé jazierko, ďalšie minerálne pramene vyvierajú v okolí. V súčasnosti je
národnou prírodnou rezerváciou. 19 km http://sk.wikipedia.org/wiki/Sivá_Brada

Kaštieľ v Markušovciach a letohrádok Dardanely

Pôvodne renesančný, neskôr rokokovo
upravený kaštieľ obklopený parkom, reprezentačné sídlo feudálnych majiteľov v centr e obce Markušovce –
Mariássyovcov. V areáli kaštieľa letohrádok Dardanely. 25 km

www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=2668

Jaskyňa Zlá Diera Jedinou známou a od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou v najbližšom okolí je Jaskyňa
Zlá Diera pri obci Lipovce. Zlá Diera je výnimočná práve veľmi citlivým spôsobom sprístupnenia, pri ktorom
návštevník s prilbou na hlave prechádza so sprievodcom tajuplné podzemie. 26 km www.zladiera.sk
Prevádzkovateľ: MM CLASS, s.r.o., Cintorínska 3, 053 42 Krompachy, IČO: 45 387 133, IČ DPH:
SK2022957629; odd. Sro, Vložka č. 24994/V.

Spišská Nová Ves Mesto a jeho okolie je veľmi príťažlivé a atraktívne i kultúrno-historickým dedičstvom,
zachovalou ľudovou architektúrou. 28 km www.spisskanovaves.eu

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi sa rozkladá na
ploche 8 ha v juhovýchodnej časti mesta. Je najmladšou zoologickou záhradou popri zoologických záhradách na
Slovensku v Košiciach, Bratislave a Bojniciach, avšak to neuberá na jej kráse. Areálom ZOO preteká potôčik, čo
krásne dotvára scenériu areálu záhrady. 29 km www.zoosnv.sk

Levoča Starobylé mesto Levoča ležiace na východe regiónu Spiš je doslova kultúrno-historickým pokladom
medzi slovenskými mestami s množstvom stavebných pamiatok viažucich sa k slávnym dejinám mesta. Patrí do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičs tva UNESCO. 30 km www.levoca.sk

Skoky z lietadla

Parašutistická skupina Compact zabezpečuje komplexne služby v oblasti športového a
rekreačného parašutizmu. Organizuje parašutistické kurzy a tandemové zoskoky pre záujemcov o prvý zoskok a
prevádzkuje parašutistickú školu. 32 km www.compact.sk

Národný park Slovenský raj

Slovenský raj je turisticky mimoriadne príťažlivou krajinou krasových
planín a tiesňav, ktoré turisti prekonávajú po rebríkoch popod hučiace vodopády a povrchové krasové javy. V
roku 1988 bol vyhlásený za národný park. Má rozlohu 19763 ha a ochranné pásmo 13011 ha. 35 km

www.slovenskyraj.sk

Tomášovský výhľad Skalná galéria v južnom svahu Ludmanky s výhľadom do Prielomu Hornádu, doliny
Bieleho potoka, na Čertovu sihoť, ako aj na Vysoké Tatry. Tomášovský výhľad je stálym miestom horolezeckého
výcviku a skalolezeckých pretekov. 40 km

www.slovenskyraj.sk/strediska/tomvyhlad/tomvyhlad.html

Košická detská historická železnica Trať má v súčasnosti dĺžku 3,9 km s unikátnym rozchod 1000
mm a najväčšie stúpanie 26 %. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice
pochádzajúce zo Štiavnickej železnice. Dráhové vozidlá, okrem motorového rušňa, sú zapísané v ako hnuteľná
národná kultúrna pamiatka v Ústredného zoznamu pa miatkového fondu Slovenskej republiky. 46 km

www.detskazeleznica.sk

Botanická záhrada Košice BZ UPJŠ bola založená v roku 1950 a v súčasnosti sa rozprestiera na ploche
30 ha. V areáli BZ UPJŠ sú v teplých expozičných skleníkoch s rozlohou 3500 m2 expozície tropickej a
subtropickej vegetácie, na ploche 4 ha je expozícia dekoratívnej flóry, a mnoho ďalších. 48 km

www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada

Zoologická záhrada Kavečany pri Košiciach Jej zameranie je v pr evažnej miere na euroázijskú
faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. 54

km www.zookosice.sk

AquaCity Poprad

Relaxačno-športový areál AquaCity v Poprade využíva geotermálnu energiu

popradského vrtu s teplotou takmer 50°C. 56 km www.aquacity.sk

Prevádzkovateľ: MM CLASS, s.r.o., Cintorínska 3, 053 42 Krompachy, IČO: 45 387 133, IČ DPH:
SK2022957629; odd. Sro, Vložka č. 24994/V.

Motokáry Cassovia Ring v Košiciach

Motokárová hala v Košiciach ponúka ľuďom zá bavné

vyplnenie voľného času – zábava a adrenalín pod jednou strechou. 59 km www.cassoviaring.sk

Kaštieľ Betliar Sedem kilometrov od baníckeho mestečka Rožňava sa nachádza malebná dedina, ktorá sa
môže pýšiť honosným kaštieľom s pôvodným zariadením a zbi erkami. Pustošenie Druhej svetovej vojny ušetrilo
len tri kaštiele na Slovensku: Orlové, Hodkovce a Betliar. Bohužiaľ do dnešných dní sa zachoval len kaštieľ
Andrássyovcov v Betliari. 80 km www.betliar.eu

Prevádzkovateľ: MM CLASS, s.r.o., Cintorínska 3, 053 42 Krompachy, IČO: 45 387 133, IČ DPH:
SK2022957629; odd. Sro, Vložka č. 24994/V.

