
 

 

 

 
 
 

Nestville Country Fest                    
Festival v Nestville Parku v štýle country. Vystúpia: Veslári, Ščamba, Jan Kryl, Witches, Maxim Turbulenc. V tento 
deň bude pripravený aj detský program, jazda na koníkoch, uvidíte najmenšieho poníka na svete a neoficiálne 
majstrovstvá v Bull Ride na elektrickom býkovi – Nestville Bull Ride. Vstupné: Dospelí 2 €, Deti 1 €. 
info@nestville.sk   I   www.nestvillepark.sk                                       Nestville Park, Hniezdne 

 

Malý pieninský maratón                                 
Polmaratónsky beh najatraktívnejším prielomom na Slovensku a zároveň najväčším v strednej Európe. 
lsimko@atlas.sk   I   www.bksl.sk         Dunajec Village, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka, región Pieniny 
recepcia@dunajec.sk   I   www.dunajec.sk   I   recepcia@kupeleck.sk   I   www.kupeleck.sk 

 

Ľubovnianske strašidlo                                        
Sprievod mestom v strašidelných maskách, upálenie Gašpareka, vystúpenie pozvaných hostí. 

cvc@cvc.sk   I   www.cvc.sk                           Stará Ľubovňa 
 

Ľubovniansky jarmok                                
Najväčšie a najznámejšie podujatie v Starej Ľubovni, ktoré láka do mesta tisícky návštevníkov z mesta, regiónu, 
blízkeho i ďalekého okolia. Okrem predajných stánkov s rôznym sortimentom ponúka bohatý sprievodný program. 
mesto@staralubovna.sk   I   www.staralubovna.sk                                                      Stará Ľubovňa 

 
Medzinárodný šachový turnaj grófa Jána Zamoyského                   
X. ročník Medzinárodného šachového turnaja grófa Jána Zamoyského pre vopred prihlásených hráčov. 
muzeum@slnet.sk   I   www.hradlubovna.sk                          Hrad Ľubovňa, Stará Ľubovňa 

 

Hubertovské slávnosti - ukončenie letnej turistickej sezóny 2014                  
Slávnostné ukončenie sezóny so svätou omšou, vystúpením sokoliarov a výstavou poľovníckych trofejí. 
muzeum@slnet.sk   I   www.hradlubovna.sk                        Ľubovniansky skanzen, Stará Ľubovňa 
 

Kultúrne leto 2014                                          
Každý štvrtok môžete zažiť na Nám. gen. Štefánika v Starej Ľubovni rôznorodý program s vystúpeniami hudobných, 
tanečných a speváckych skupín či rozprávky pre deti. Program začína vždy o 15:00 hod. 
mesto@staralubovna.sk   I   www.staralubovna.sk                                                      Stará Ľubovňa 
 

Výstava obrazov Pavla Hammela a predajná výstava ďalších autorov         
V meštianskom dome č. 3 sa koná výstava obrazov známeho speváka Pavla Hammela. V rovnakom období prebieha 
aj predajná výstava obrazov týchto autorov: Horečný, Turcsányi, Šipoš, Plšík, Jasovský, Guldán. 
peter.malachovsky@gmail.com   I   www.galeria-hniezdne.webnode.sk                Galéria Hniezdne, Hniezdne 
 
 
 
 
 
 

 

Viac informácií, program, cenu vstupného nájdete na stránke www.visitspis.sk alebo na stránke organizátora.  
Zmena programu alebo dátumu podujatia vyhradená. 

Severný Spiš

 

Kalendár akcií  

 

 

www.visitspis.sk  I  www.visitpieniny.sk 

 
facebook.com/SevernySpisPieniny 
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