
Stará Ľubovňa, Slovensko, červenec 2017

Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa je okresní město patřící do Prešovského kraje a do regionu Spiš, do jeho 
části Horný Spiš. Stará Ľubovňa leží na východním Slovensku, na soutoku řek Poprad 
a Jakubianka v Ľubovnianskej kotline asi 63 km severozápadně od Prešova, 45 km 
severovýchodně od Popradu a 15 km jižně od hranic s  Polskem.  

Mapa centra Staré Ľubovni  Zdroj Mapy.cz

Doprava
Vlak:  Vlakové nádraží  (GPS:  49°18'29.626"N, 20°40'49.122"E) leží  asi  1,2  km od 
centra města při ulici Továrenská. Stará Ľubovňa leží na trati  č. 185 Poprad-Tatry – 
Plaveč.
Bus: Autobusové nádraží (Autobusová stanica, v jízdních řádech „Stará Ľubovňa AS“) 
leží  při  ulici  Továrenská  poblíž  vlakového  nádraží  (GPS:  49°18'29.827"N, 
20°41'2.756"E).
Autem: Starou Ľubovňou prochází  silnice č.  68 Prešov-Nowy Sacz a  silnice č.  77 
Poprad-Bardejov.

Hotely, ubytování
Ve Staré Ľubovni najdeme například Hotel Familia, Penzion Gurmen a Hotel Sorea 
Ľubovňa. V okolí města je pak k dispozici  široký výběr hotelů, hostelů, penzionů i 
apartmánů. Přehled hotelů ve Staré Ľubovni 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
Ľubovňanský hrad (Ľubovniansky 
hrad, hrad Stará Ľubovňa)
Zachovalý  hrad  rozkládající  se  na 
vápencovém kopci nad městem. Pochází z 
přelomu 13 a 14. století, přestavěn v 17. 
století. Na hrad se dostaneme po červené 
značce od vlakového nádraží po 2,3 km. 
Vstupné 5 EUR
http://www.hradlubovna.sk
Ľubovianský skanzen 
Národopisné muzeum v přírodě s patnácti 
sbudovami  a  dřevěným  kostelem 
představující  život  severovýchodní  Spiše 
a  severozápadního  Šariše.  Skanzen  se 
rozkládá  pod  hradem  Stará  Ľubovňa. 
Dostaneme se k němu po červené značce, 
po ulici Zámocká. Vstupné 2 EUR, spolu 
s hradem 6 EUR.
http://www.hradlubovna.sk/sk/prehliadky-
skanzenu/
Dom ľubovnianskeho mešťana
Nám.  sv.  Mikuláša  v  centru  města. 
Muzeum představující život střední vrstvy 
v 19. století. Vstupné 2 EUR. 
http://www.staralubovna.sk/dom-
lubovnianskeho-mestana/
Kostel sv. Mikuláše
V centru města na náměstí sv. Mikuláše. 
Původně  gotický  kostel  ze  13.  století, 
přestavěný v 17. a v 19. století
Náměstí sv. Mikuláše
Zachovalé  historické  náměstí  v  centru 
města  s  renesančními  a  klasicistními 
domy a kostelem. 
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