
 

1. Pamiatky UNESCO v Levoči 
Mesto Levoča a dielo Majstra Pavla patria od roku 2009 do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO spolu so Spišským hradom a jeho okolím.  

2. Pamiatky pod Spišským hradom 
Mesto Spišské Podhradie dýcha históriou podobne ako Levoča. Špecifický ráz mu dáva 

Spišská Kapitula – mestská pamiatková rezervácia a sídlo spišského biskupstva.  

3. Ľudová architektúra obcí 
Svojrázne obce v Levočských vrchoch s typickými drevenicami lákajú nielen 

milovníkov architektúry. Rozprávkové chalúpky a malebná príroda očaria  deti 

i dospelých.  

 



4. Múzejné putovanie 
V území LEVa môžete nasať históriu nielen v múzeách mesta Levoča. Tematicky 

zamerané mini múzeá sa nachádzajú v obci Nemešany, Klčov, Bijacovce, Brutovce 

a v Spišskom Podhradí.  
 

 

 

 

 

 

 

5. Turistické, cykloturistické a bežecké trasy 
Priaznivci pešej turistiky, cykloturistiky či bežkovania u nás nájdu nádherné a kvalitne 

označené trasy, ktoré vedú cez najzaujímavejšie lokality levočského regiónu – 

Levočské vrchy, Branisko a Podhradskú kotlinu vrátane desaťročia verejnosti 

neprístupný Vojenský priestor Javorina.  

 

 



6. Adrenalínové dobrodružstvá 
Územie LEVa ponúka niečo aj pre tých, ktorí majú radi adrenalín.  Lezecké steny na 

Dreveníku, freestylové skákanie na bicykloch v Dirtparku Bugľovce, objavovanie 

najdlhšej pseudokrasovej jaskyne pod Spišskou, či paragliding na Branisku. 

7. Kultúrny potenciál  
Ľudová kultúra je neoddeliteľnou súčasťou dejín každej krajiny. Územie LEVa sa môže 

pýšiť 20-timi folklórnymi súbormi a hudobnými či speváckymi telesami a viac ako 40-

timi remeselníkmi a zručnými ľuďmi, ktorí robia územiu svojou tvorivou prácou dobré 

meno.  

8. Zvyky a tradície 
V niektorých obciach sa stále môžete stretnúť so zvykmi a tradíciami, ktoré sa 

zachovávajú po desaťročia takmer v nezmenenej podobe. Vidieť typickú dedinskú 

svadbu v krojoch či prežiť fašiangové  šantenie s maskami je určite veľký zážitok. 

 

 



9. Gastronomické zážitky 
Vychutnať si dobré jedlo na Spiši nie je žiaden problém. Mnoho gastronomických 

zariadení ponúka tradičné dobroty ako súčasť svojich jedálníčkov. Niektoré obce 

každoročne organizujú rôzne kulinárske podujatia, ktoré si získavajú obľubu aj 

u cezpoľných. 

10. Publikačná a informačná činnosť MAS LEV 
Miestna akčná skupina LEV vydala počas svojho pôsobenia niekoľko hodnotných 

a zaujímavých publikácií, vďaka ktorým získate viac informácií o ďalších 

zaujímavostiach územia LEVa.  Stiahnuť si ich môžete tu. 
 

Namiešať koktail zážitkov Vám pomôžu levice z kancelárie MAS LEV. 

Tešíme sa na Vás. 

 

 

 

 

 

http://www.maslev.eu/index.php/sk/o-nas/e-book-za-e-mail
http://www.maslev.eu/index.php/sk/custom-pages/contact-us-page

