
KAM S DEŤMI
KEŽMAROK A BLÍZKE OKOLIE

Mestské kultúrne stredisko ponúka raz do mesiaca,  
a to prevažne v nedeľu,  divadelné predstavenie pre deti.
Ak budete mať šťastie a vaša dovolenka bude práve v termíne 
jeho konania, zabezpečíte deťom pekný zážitok. 

Pri prechádzke centrom historického Kežmarku určite 
neujde pozornosti vašich detí klietka hanby pýšiaca sa 
pred radnicou. 
Pri zapojení fantázie si tu dokážete urobiť veľa zaujímavých 
fotografií a vymyslieť vlastné príbehy. 

DIVADELNÉ  
PREDSTAVENIA

www.royalvalley.eu
       Golfový areál Royal Valley - Tatry

www.kultura.kezmarok.sk
       Kultúra v Kežmarku

Aj priaznivci golfu si prídu na svoje. Len 3,5 km od 
Kežmarku v obci Malý Slavkov si spolu s deťmi môžete 
zahrať tento krásny šport a súčasne si oddýchnuť v prí-
jemnom podtatranskom prostredí.

Kino Iskra s dlhoročnou tradíciou ponúka každý 
mesiac pestrý program noviniek z filmového sveta. 
Predaj a predpredaj vstupeniek je zabezpečený v pokladni 
kina - vždy polhodinu  pred premietaním, alebo si lístky 
môžete zakúpiť na internetovej stránke kina.

GOLFOVÉ IHRISKO 
v Malom Slavkove

Ak majú vaše deti 12 a viac rokov a zaujímajú ich 
strelné zbrane, tak práve pre vás je určená ďalšia 
možnosť, ako tráviť voľný čas. 
Len 6 km od Kežmarku nájdete vnútornú krytú strelnicu 
určenú pre výcvik a športovú streľbu. Využívať ju môžu 
príslušníci športových klubov, ozbrojených zložiek, poľovníci 
a široká verejnosť aj bez zbrojného preukazu. Areál plný zelene 
ponúka aj ďalšie možnosti:  posedenie pri jazierku, pre najmenších 
pozorovanie zvierat v neďalekej ohrade, ale aj detské ihrisko s tram-
polínou. 

KRYTÁ STRELNICA 
v Ľubici, časť Pod lesom

www.krytastrelnica.sk
       Strelnica MAJER POD LESOM

Otváracia doba:
pondelok - piatok   13:00 - 21:00 hod.
sobota        10:00 - 21:00 hod.
nedeľa        12.00 - 21.00 hod. 
Posledný vstup o 20.00 hod. 

KLIETKA HANBY

KINO

www.kino.kezmarok.sk
       Kino Iskra Kežmarok

Kežmarok je starobylé mesto pod Vysokými Tatrami známe bohatou históriou 
a kultúrnymi pamiatkami.
Ak patríte k návštevníkom, ktorí si vysoko cenia naše historické dedičstvo, určite navštívite 
aj s deťmi pamiatku zapísanú v UNESCO – drevený evanjelický artikulárny kostol, alebo iné 
vzácne pamiatky - Kežmarský hrad, Baziliku sv. kríža (https://www.kezmarok.sk/pamiat-
ky-mesta.html). Bude nás tešiť pocit, že svojich potomkov vzdelávate a vediete k úcte k dielu 
našich predkov. Ďakujeme.
Vaše ratolesti istotne túžia nielen po vzdelaní, ale najmä po zábave. A tú si môžu v Kežmarku 
veselo užiť! 
Ponúkame vám tipy na trávenie voľného času s malými deťmi, ale aj so  staršími 
školákmi.



Leto nie je len krásne počasie. Ak budete mať smolu 
a zastihne vás s malými deťmi dážď, nezúfajte. 
Je viac možností, ako aj počas zamračených dní stráviť v Kežmar-
ku príjemné chvíle. Jednou z nich je kryté detské ihrisko RIO,  
umiestnené neďaleko nákupných centier pri sídlisku JUH.

Pre malých bádateľov je pripravená prechádzka 
v prírode. Vydajte sa po náučnom chodníku lesoparku 
Sever a pátrajte v miestnej faune a flóre. 
Nájdete 11 stanovíšť s informáciami o prírodnom bohatstve v okolí 
Kežmarku. Na jednom z nich sa pred vami rozprestrie prekrásna pa- 
noráma Vysokých Tatier a Spišskej Magury. Ktovie, možno objavíte pre vás 
neznámeho chrobáčika či rastlinku. Chodník sa začína pri vstupe do lesa za sídliskom  
Sever a je označený zelenou farbou.

Ďalšou alternatívou v prípade zlého počasia je mo-
derná športová hala s hracou plochou 1 220 m2, 
kompletným vybavením s požičovňou a posilňovňou. 
Spĺňa požiadavky širokého spektra halových športov. Tu 
môžete spolu s deťmi merať sily, učiť ich hrať bedminton, 
futbal, basketbal, florbal, alebo len tak – robiť kotrmelce... Hala 
sa nachádza neďaleko centra mesta a má vlastné parkovisko pre 
návštevníkov.

Malých i veľkých milovníkov motorizmu iste poteší 
expozícia historických vozidiel, ktorá na vás čaká  
v priestoroch kežmarského hradu. 
Uvidíte tu unikátne autá a motorky, zapožičané od členov 
Veteran Car klubu z Popradu. Zo zbierky Múzea v Kežmar-
ku vás určite zaujme hasičská technika, a to hasičské vozy 
s ručnými striekačkami, ale najmä unikátne hasičské auto  
Škoda 154 vyrobené v roku 1929, ktoré je jediné svojho druhu v Európe. 

Cyklochodník dlhý 4,5 km vedie nenáročným terénom od 
sídliska Za hradom do prímestskej rekreačnej zóny Zlatná.
Po približne 2 km po asfaltovom cyklochodníku sa dostanete na 
rázcestie, kde si môžete vyskúšať zručnosti cyklistu na pumptrackovej 
dráhe. Môžete vyskúšať lanovú pyramídovú preliezku, povoziť sa na lanovej 
dráhe, alebo oddýchnuť a posilniť sa pod prístreškom. Potom máte možnosť rozhodnúť sa. Ak ste od-
vážni a odbočíte vľavo, prejdete rieku Poprad po hojdacom lanovom moste, pokračujete po červenej cyk-
loznačke a prídete až ku kaštieľu v Strážkach. Ak odbočíte doprava po zelenej cykloznačke dostanete sa 
popri Ranči Čajka k rybníku Zlatná. Na celej trase môžete pozorovať s deťmi vodné vtáctvo, v lete bzukot 
včiel, pasúce sa kone i panorámu Vysokých Tatier. 

Požičovne bicyklov: Boutique Hotel Hviezdoslav ponúka doplnkové 
služby nielen pre svojich ubytovaných hostí. 
Nájdete tu oddychové wellness so štyrmi saunami a víriv-

kou, herňu pre najmenšie deti, ale aj dve bowlingové dráhy  
s maximálnym počtom šesť hráčov na jednej dráhe. Špeciálna 

obuv je zabezpečená v rámci výpožičného. Rezervujte si dráhu 
vopred a vaše deti sa pri  tejto spoločnej rodinnej zábave budú cítiť 

ako dospelí.

Športovať môžete aj pri Chate Štart v Kežmarku, ktorá 
sa nachádza v peknom lesnom prostredí neďaleko od 
hradu pri bývalej lyžiarskej zjazdovke. K dispozícii sú dva 
antukové kurty, ktoré si tu môžete prenajať.

Ranč Čajka, ktorý je v blízkosti mesta Kežmarok neďaleko 
rybníka Zlatná, ponúka okrem ubytovania v chate Ranč 
aktívne využitie voľného času na gazdovskom dvore. 
Tu sa vaše deti môžu vyšantiť, hrať sa s malými domácimi 

zvieratami, jazdiť na poníkovi alebo na koni, v zime sa veno-
vať skijoringu. Skrátka, venovať sa aktivitám, ktoré mestským 

deťom chýbajú. 

Kežmarok sa môže pochváliť aj letným kúpaliskom  
so slanou vodou, ktoré tvorí:
• detský bazén s plochou 36 m2, hĺbkou 0,4 m a teplotou vody 35 °C
• plavecký bazén s plochou 628,5 m2, hĺbkou 1,4 m a teplotou 

vody od 20 °C do 28 °C
• bufet s dennou prevádzkou od 09.00 do 19.00 hod.
• detské ihrisko

DETSKÝ RAJ RIO  
Detské kryté  
interiérové ihrisko

TENISOVÉ KURTY CYKLOCHODNÍK 
Kežmarok – Sídlisko Sever – Rybník 
Zlatná (Strážky) s odpočívadlom, 
Pumptrackovou dráhou a preliezka-
mi ( červená a zelená cykloznačka )

LESOPARK SEVER 
Náučný chodník

FOCUS PLUS
Súkromná športová hala

HISTORICKÉ 
VOZIDLÁ

LETNÉ KÚPALISKO 
so slanou vodou

BOWLING 
v Hoteli Hviezdoslav

RANČ ČAJKA

Otváracie hodiny:
pondelok – nedeľa: 09.00 – 20.00 hod.
www.zamaz.eu |         RIO Zakopjanka

Otváracia doba v období 1. júl – 10. september:
pondelok – nedeľa: 09.00 – 19.00 hod.
       Letné kúpalisko Kežmarok 

Kežmarok - Rentbike
www.rentbike.sk

Spišská Belá - Mountainbiking guide&rent
www.mountainbiking.sk/sk/pozicovna-bicyklov

www.ranc-cajka.sk
       Ranc Cajka – chata cajka cajka

www.focusplus.sk
        Focus + súkromná športová hala

www.kezmarok.com
        Múzeum v Kežmarku

http://www.hotelhviezdoslav.sk/bowling
        Boutique Hotel Hviezdoslav

       Chata Štart Kežmarok

Otváracia doba
máj – september:
pondelok – nedeľa: 09.00 – 18.00 hod.

Október – apríl:
pondelok – piatok: 08.00 – 15.00 hod.
sobota, nedeľa a štátne sviatky: zatvorené 


