
Historické mestá 

V každom meste možno nájsť minulosť, ktorá prekvapí svojou krásou. Bohaté dejiny 
slovenských miest návštevníka prevedú históriou počnúc obdobím stredoveku cez 
obdobie gotiky, renesancie, baroka či rokoka. 

Prešov (46 km) 

 
Mesto Prešov 

Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku. V minulosti to bola kľúčová križovatka 
obchodných ciest. Dominantou je farský kostol sv. Mikuláša. Nachádzajú sa tu aj ďalšie 4 
kostoly a Židovská synagóga. Renesančné domy lemujúce Hlavnú ulicu obsahujú prvky 
jedinečnejvýchodoslovenskej renesancie - Klobušického palác, Rákocziho palác, 
radnica, Bosákov dom, Evanjelické kolégium, Carrafova väznica, hradby. 

 Prešov na Wikipédii 
 Oficiálne stránky mesta Prešov 

 
Mesto Prešov 
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Mesto Prešov 

Bardejov (49 km) 

 
Centrum mesta Bardejov 

Bardejov sa nachádza v regióne Šariš. Mesto je známe pre svoje 
zachovalé stredoveké centrum, ktoré je od roku 2000 zapísané medzi lokality Svetového 
dedičstva UNESCO. Mesto je preslávené aj svojím systémom opevnenia, ktorý patrí 
medzi najdokonalejšie v Európe vôbec. 

 Bardejov na Wikipédii 
 Oficiálne stránky mesta Bardejov 

 
Centrum mesta Bardejov 

 
Opevnenia mesta Bardejov 

Košice (81 km) 
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Centrum mesta Košice 

Druhé najväčšie slovenské mesto Košice je nielen centrom východného Slovenska, 
ale aj jadrom oblasti Východných Karpát. Historické centrum mesta je rozlohou najväčšou 
mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Dominantou mesta je gotický Dóm 
sv. Alžbety, ktorý jenajväčším kostolom na Slovensku a zároveň najvýchodnejšie 
ležiacou katedrálou západného typu v Európe. V roku 2013 budú Košice Európskym 
hlavným mestom kultúry. 

 Košice na Wikipédii 
 Oficiálne stránky mesta Košice 
 Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013 

 
Dóm sv. Alžbety v Košiciach 

 
Centrum mesta Košice 

Ďalšie historické mestá v okolí 

 Levoča (99 km) 
 Spišské podhradie (85 km) 
 Sabinov (63 km) 
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 Humenné (48 km) 
 Svidník (32 km) 
 Stropkov (18 km) 
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