Atrakcie v okolí
Turistika:







Hrady, zámky a kaštiele:


Slovensky raj
Suchá Belá, Prielom Hornádu, Malý Kyseľ
Sokolia dolina, Kláštorná roklina, Piecky
kamenný kláštor Kláštorisko
Zejmarská roklina a vodná nádrž Dedinky
Vysoké Tatry





Kúpanie:










termálne kúpalisko Vrbov
AquaCity Poprad
kúpele Vyšné Ružbachy
Aquapark Tatralandia
Thermal Park Bešeňová
termálne kúpalisko Oravice
kúpele Štós





ZOO:








zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi

Pútnické miesta:




Mariánska hora pri Levoči (navštívil ju aj
Ján Pavol II.)
Gotická cesta
Na Havránku (osada kde ešte „žijú“ Kelti)

Historické mestá:




Jaskyne:






Spišský hrad (najväčší hrad na Slovensku,
zaradený na zoznam Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO)
občasný gejzír Sivá Brada
Spišská Kapitula s katedrálou Sv. Martina z
13. storočia, biskupským palácom a domami
kanonikov
travertínový hrebeň Dreveník (biosférická
rezervácia UNESCO)
obec Žehra s kostolom s vzácnymi freskami
z 13. storočia
Geolit (obrovská keltská kamenná kreácia
koňa austrálskeho sochára)
kaštieľ Strážky s výstavou maliara
Ladislava Medňanského
barokový kaštieľ Markušovce s
letohrádkom Dardanely (múzeum
hudobných nástrojov) a barokovým
kaštieľom
kaštieľ Betliar s nádherným parkom s
vzácnymi rastlinami a stromami
hrad Krásna Hôrka
hrad Stará Ľubovňa so skanzenom ľudovej
architektúry








Dobšinská ľadová jaskyňa (charakterom
zaľadnenia jedna z najvýznamnejších jaskýň
na svete)
Ochtinská aragonitová jaskyňa (jediná
svojho druhu v Európe, pravdepodobne
najkrajšia jaskyňa na Slovensku)
Belianska jaskyňa (najnavštevovanejšia
jaskyňa na Slovensku)
Gombasecká jaskyňa (zaradená do
svetového prírodného dedičstva)
Jaskyňa Domica (jaskyňa s početným
druhovým zastúpením netorpierov)
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Levoča (stredoveké kráľovské mesto
založené na 400 rokov Poľsku)
múzeum Majstra Pavla z Levoče
najvyšší stredoveký oltár v Európe Majstra
Pavla z Levoče v kostole sv. Jakuba
renesančná radnica v Levoči
čierny barokový kostol
pôvodná mestská klietka hanby
barokový kostol sv. Ducha
kláštor Františkánov
pútnické miesto zjavenia Panny Márie
Mariánska hora
Kežmarok (historické námestie)
Kežmarský mestský hrad
Drevený artikulárny kostol postavený
švédskymi námorníkmi








Červený evanjelický kostol s hrobkou grófa
Tökoliho (vodcu protihabsburgského
povstania)
Spišská Sobota pri Poprade (pôvodné
stredoveké námestie)
kostol sv. Juraja z 13. storočia s gotickým
oltárom Majstra Pavla z Levoče
kaplnka rodiny Zápoľských v Spišskom
Štvrtku (postavená ako presná zmenšenina
Saint Chapelle v Paríži)



Červený kláštor Kartuziánov so
stredovekou lekárňou a legendou o
lietajúcom mníchovi Cypriánovi



Bardejov (stredoveké mestské námestie s
pôvodnými meštianskymi domami)

Vodné športy:



splavovanie Dunajca na pôvodných
drevených pltiach
splavovanie Hornádu Slovenským rajom na
kanoe alebo rafte (potrebné povolenie)

Lyžiarske strediská:










lyžiarske stredisko SkiCentre pri Levoči
Kubašok
Vernár
Plejsy
Zelená Hora (pre začiatočníkov a sánkarov)
Lučivná
bežecké trate pod Slovenským rajom
ľadolezenie a zimné prechody Slovenským
rajom (len so sprievodcom, na požiadanie
sprostredkujeme)
svahy vo Vysokých Tatrách

Ubytovaným hosťom na požiadanie sprostredkujeme informácie o otváracích hodinách, sprievodcov a rezervácie.

Kontakt

M:

00421 (0) 905 280 579

T:

00421 (0) 52 77 29 544

A:

Eduard Lička, Hlavná 195 Mýto, 05315 Hrabušice,
Slovensko, EU

E:

mlyn4u@gmail.com

U:

www.mlyn4u.eu
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