
Meso Prešov 
je krajským 
mestom s bohatou 
kultúrnou, 
historickou 
a náboženskou 
tradíciou. Prvé 
zmienky o Prešove 
pochádzajú z roku 
1247. Na území 
Prešovského 
kraja sa nachádza 
veľa významných 
kultúrnych 
pamiatok.
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Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi 
najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny 

komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli 
zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor.
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Lesná železnica, ktorej činnosť oficiálne 
začala v roku 1918, slúžila až do roku 
1954, keď ju ako nerentabilnú zrušili. 
Dĺžka trate bola 20,2 km, Vsúčasnost 
sa na niektorých miestach zachvalo iba 
teleso železničnej trate.

3. Lesná železnica Prešov - Sigord 
- Zlatá Baňa - Pusté Pole – Stavenie

3.

Hrad sa prvýkrát spomína pod 
menom Sarus v roku 1245. Hrad 

postavili na ochranu dôležitej 
obchodnej, tzv. Toryskej cesty. 
Bol sídlom kráľov v čase, keď 

sa zdržiavali v Šariši (Belo IV., 
Štefan, Ladislav IV.).
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Hrad sa nachádza nad obcou 
Kapušany, na skalnom výbežku 

Zámčisko (494m). Ide o gotický hrad 
budovaný v rokoch 1410 – 1420. Svoju 

obrannú úlohu skončil roku 1709, keď 
sa ho po dlhom obliehaní zmocnilo 

vojsko F. Rákócziho, ktoré ho podpálilo.

Kapušiansky 
hrad 5.

Rudná 
mineralizácia 
v oblasti 
Zlatej Bane 

v Slánskych vrchoch bola oddávna predmetom kutania 
a sporadickej ťažby. Ryžovanie sa do tejto oblasti vrátilo 
začiatkom 60-tych rokov. Výsledky tohoto prieskumu 
potvrdili opodstatnenie názvu obce. I v súčasnosti 
možno pri troche šťastia v okolitých potokoch naryžovať 
zopár drobných zrniek zlata.

6. Zlatobanská 
činnosť

Tento pamätník bol postavený 
v roku 1898 pre kráľovnu 

Alžbetu, zvanú „Sisi“, ktorá 
pri návrate z Bardejovských 

kúpeľov navštívila Sigord, 
svojho času významnú oblasť 

ťažby dreva. Na pamiatku 
tejto udalosti je pomenovaný 

aj prameň minerálnej vody 
v lokalite zvanej Šťavica.

Pamätník rakúskej cisárovnej 
Alžbete, prezývanej Sisi 7.
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Dubnícke opálové bane sa nachádzajú v strede severnej časti 
Slanských vrchov. V okolí dubnických baní sú upravené vstupy 
do povrchových baní aj pre turistov. Sú tu turistické náučné 
chodníky o histórii 
ťažby opálu, ktorý je 
jedinečný v strednej 

Európe. Jednotlivé štôlne 
sú pospájané 
podzemnými 
chodbami, ktorých 
dĺžka je zhruba 
22 km.
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Tento pamätník bol postavený v 19. storočí 
robotníkmi, ktorí pracovali v opálových baniach 
v časoch, keď dobývacie právo vlastnila rodina 

Goldšmídovcov. Bol prejavavom vďačnosti 
za starostlivosť o robotníkov v banskej osade.

Pamätník pri osade 
Dubník 9.

Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 
1965, chráni na južných svahoch Slánskych 
vrchov zachovalé bukové dubiny s pôvodnou 
varietou tzv. Kokošovského duba zimného. 

10. NPR Kokošovská 
dubina

8.

9.

Pohorie Slanských vrchov 
je na západe ohraničené 
Košickou kotlinou, 
na severe Beskydským 

predhorím, na východe Východoslovenskou pahorkatinou a na juhu štátnou 
hranicou s Maďarskom. Okrem drahých kameňov a zlatonosných rúd sa tu 
nachádzajú aj železnaté minerálne pramene.

11. Pohorie Slanských 
vrchov

10.

11.

Nad obcou 
Hermanovce vo 

Vranovskom okrese leží 
údolie s nezvyčajným 

názvom – Údolie obrov. 
Názov dostalo podľa skál vystupujúcich z bočných 

hrebeňov Slánskych vrchov, ktoré sa majestátne 
týčia nad dolinou, akoby strážili vstup do nej.

Údolie 
Obrov 12.

12.

Na severovýchodnej časti 
Slánskych vrchov, nad 

obcou Petrovce, môžete 
objaviť na výmere 90 ha 

túto peknú prírodnú 
lokalitu. Ide o sopečný 

kužeľ, na ktorom 
sa vyvinuli lesné 

a rastlinné spoločenstvá 
pralesovitého charakteru.
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Šimonka 
(1092 m.n.m.) 
– najvyšší vrch 
Slanských 
vrchov, 
vypínajúci sa 
nad obcou Zlatá 
Baňa. Vrcholovú 
časť tvorí 
národná prírodná 
rezervácia 

vyhlásená v roku 1950. 
Je jedinečnou ukážkou 
pralesových spoločenstiev
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stravného potoka 15.
Tento prírodný výtvor, 

tvorený eróznym 
zárezom potoka, 

vytvára hlbokú 
roklinu s perejami 
a kaskádami, kde 

skalné 
steny 

dosahujú 
výšku až 

15 metrov. 
V spodnej 

časti 
vyviera 

minerálny 
prameň.
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Pre milovníkov zimných 
športov je v pohorí Čergov 
k dispozícii lyžiarske 
stredisko SKI Drienica. 
Je vzdialené 5 km 
od Sabinova a 23 km 
od Prešova. K dispozícii 
sú 4 vleky, bežecké trasy 
ako aj večerné lyžovanie.

16.

Ly
ži

ar
sk

e 
st

re
di

sk
o 

S
K

I 
D

ri
en

ic
a

16.

17.

Čergov predstavuje 
najmasívnejší horský 

celok v oblasti 
Východných Beskýd. 

Centrálny chrbát 
Čergova má dĺžku 

30 km a jednotlivými 
vrcholmi dosahuje výšku 
na 1 000 m.n.m. Ponúka 

vhodné podmienky pre 
turistiku, cykloturistika a zimné športy.
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Táto jaskyňa sa nachádza neďaleko 
vrcholu Branisko, Vlieva sa do nej časť 

rieky Veľká Svinka prameniaca pod 
vrcholom Branisko, aby na druhej strane 
hrebeňa, na spišskej strane, vytekala 
z výveru ako potok Bystrík.
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Toto lyžiarske stredisko 
sa nachádza v regióne 

Slovenský Raj/Južný 
spiš. Základná 

stanica sa nachádza 
v nadmorskej výške 

470 m.n.m. a najvyššie 
položený bod strediska 
je vo výške 912 m.n.m., 

celkové prevýšenie 
teda predstavuje 

442 metrov. K dispozícii 
je 11 zjazdoviek 

s celkovou 
dĺžkou 8 km.  

Lyžiarske stredisko 
Krompachy Plejsy 19.

Spišský hrad sa považuje 
za jeden z najväčších 
hradných komplexov strednej 
Európy a je pokladaný 
za jeden zo siedmich divov 
Slovenska. Skala, na ktorej 
sa rozprestiera, bola osídlená 
už v mladšej a neskorej dobe 
kamennej.
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Duchovným 
centrom 
Spiša je 

a bolo 
Spišská 

Kapitula, 
ako sídlo 

spišského 
prepošta a od 

roku 1776 
ako sídlo 
biskupa.
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Najstarším pútnickým miestom východného 
Slovenska je Levoča, kde korene 
mariánskeho kultu siahajú až do XIII. 
Storočia.. V roku 1995 toto miesto navštívil 
pápež Ján Pavol II.

22. Levočská 
púť

pápež Ján Pavol II.

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najväčšie gotické 
chrámy na Slovensku a je národnou kultúrnou pamiatkou 

od roku 1965.  Najobdivovanejší je hlavný oltár, ktorý 
je súčasne najvyšším gotickým oltárom na svete a jeho 

autorom je gotický rezbár Majster Pavol z Levoče. 
Oltár meria 18 metrov a 62 centimetrov. Bol označený 

za jeden zo siedmich divov Slovenska.

Gotický oltár v chráme 
Svätého Jakuba v Levoči 23.

NP Slovenský raj je známy 
svojou neopakovateľnou prírodou 
s množstvom tiesňav, kaňonov, 
vodopádov a hlbokých roklín. 
Pre návštevníkov tu čaká okolo 300 km 
značkovaných turistických chodníkov, 
5 náučných chodníkov. Bezpečný 
prechod tiesňavami umožňujú 
zabudované technické zariadenia 
- rebríky, mostíky, lavičky, stúpačky 
a reťaze. 

24.

N
P

 
S

lo
ve

ns
ký

 r
aj

Prielom 
Hornádu je 

najdlhším 
kaňonom 

na Slovensku. 
Jeho dĺžka je 16 km a brehy tohto kaňonu v určitých 
miestach dosahujú až 300 metrový výškový rozdiel. 

NPR Prielom 
Hornádu 25.
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Pri pre-
chádzaní 
po turis-
tickom 
chodníku 
v Sokolej 
rokline 
v NP 
Sloven-
ský raj 
prídete 

k najvyššiemu 
vodopádu, 
Závojovému 
vodopádu. Tento 
vodopád tvorí dokopy 
5 stupňov a spolu 
predstavujú výšku 
okolo 
75  metrov. 
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Vodná nádrž sa nachádza 
na hornom toku Bieleho 
potoka v NP Slovenský raj 
a je vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku. 
V minulosti vypúšťanie v nej 
zachytenej vody umožňovalo 
splavovanie dreva dolu Bielym 
potokom až do Smižian. 
Začiatkom sedemdesiatych 
rokov sa hrádza 
zrekonštruovala.
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Čiastočne zrekonštruované 
ruiny kartúzskeho kláštora 

z 14. storočia, ktorý bol 
postavený na znak víťazstva 

nad tatármi.

Kláštorisko v NP 
Slovenský raj 28.

Na sútoku 
Vernárského 
a Teplého potoka 
sa usadzovaním 
mineralizovaných 
vôd vytvorili 
travertínové 
terasy. Ich 
krasovatením 
a mechanickým 
rozrušovaním 
vznikli krasové 
fenomény. 
Pochádza 
odtiaľ najstarší 
nález nástrojov 
neandertálskeho 
človeka v oblasti 

Slovenského raja zaliatych 
v travertínoch spodnej terasy 
(70 000 rokov staré).
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Známe stredisko s množstvom bazénov, 
tobogánov aj s geotermálnou vodou, ktoré 
ponúka príjemné strávenie chvíľ oddychu 

počas celého roka.

Aquacity 
Poprad 30.

27.

28.

29.

30.


