
Kežmarok, Slovensko, červenec 2017

Kežmarok
Kežmarok je okresní město patřící do Prešovského kraje a do regionu Spiš, do jeho 
části Stredný Spiš. Kežmarok leží v severozápadní části východního Slovenska, v údolí 
řeky Poprad v severní části Popradské kotliny mezi Vysokými Tatrami a Levočskými 
vrchy asi 11 km severovýchodně od Popradu a 26 km severozápadně od Spišské Nové 
Vsi. 

Mapa centra Kežmarku  Zdroj Mapy.cz

Doprava 
Vlak:  Vlakové  nádraží  (GPS:  49°8'21.800"N,  20°25'26.117"E)  leží  při  ulicích 
Michalská a Slavkovská, asi 700 metrů od  Hlavního náměstí v centru města a asi 800 
metrů od Kežmarského hradu. Kežmarok leží na trati  č. 185 Poprad-Tatry – Plaveč.
Bus: Autobusové nádraží (Autobusová stanica, v jízdních řádech „Kežmarok AS“) leží 
při ulici Slavkovská poblíž vlakového nádraží (GPS: 49°8'18.458"N, 20°25'22.621"E).
Autem: Kežmarkem prochází  silnice č.  66 mezi Popradem a hraničním přechodem 
Tatranská Javorina na hranici s Polskem
Hotely, ubytování
V  Kežmarku  najdeme  například  Hotel  Club,  Penzion  Andrea  a  Boutique  Hotel 
Hviezdoslav a další. Ve městě a okolí je pak k dispozici široký výběr hotelů, hostelů, 
penzionů  i  apartmánů.  Přehled  hotelů  v  Kežmarku  a  okolí  s  detailním  popisem, 
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete na Booking.com

Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 155
Policie: 158
Integrovaný záchranný systém: 112
Horská záchranná služba: 18 300
Nouzová linka Českého velvyslanectví: +421903287003, +421903747006
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování na Slovensku
Levné letenky na Slovensko
Zájezdy na Slovensko
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Kežmarku
Kežmarský hrad
Hradné  nám.  42.  Zachovalý,  původně 
gotický hrad z přelomu 14. a 15. století, 
později  přestavovaný.  Městský  hrad, 
nazývaný  i  zámek.  Na  hradě  je   „Stálá 
expozice  hradu“,  jenž  sestává  ze  14 
různých  expozic,  včetně  hradní  kaple, 
hladomorny a vyhlídkové věže (vstupné 5 
EUR) Dale zde je expozice historyckých 
vozidel a hasičské techniky (2 EUR)
http://www.kezmarok.com/?
Kezmarsky_hrad
Expozice měšťanské bytové kultury
Hlavné  nám.  55.  Expozice  představuje 
měšťanskou  bytovou  kulturu  na  Spiši, 
zejména v 19. století. Vstupné 3 EUR. 
Dřevěný artikularní kostel Nej.Trojice
Mezi  ulicemi  Hviezdoslavova  a  Martina 
Lányiho.  Asi  250  m  od  Hlavného 
námestia. Postaven v roce 1717. Spolu s 
dalšími  dřevěnými  kostely  ze  slovenské 
části Karpat zapsán na Seznam Světového 
dědictví UNESCO. Vstupné 3 EUR.
Bazilika Povýšení sv. Kříže
Kostolné  nám.  v  centru  města. 
Pozdněgotický,  římskokatolický  kostel 
(Basilica minor) z druhé pol. 15. století. 
Evangelické lyceum
Hviezdoslavova 18.  Budova dříve  velmi 
významného  lycea.  Dnes  je  zde  velká 
Lyceální knihovna. Vstupné 2 EUR.
Radnice
Hlavné nám. Klasicistní  budova městské 
radnice, původně pocházející z roku  1461 
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