
Klub slovenských turistov TJ Javorinka Levo ča 
  

VVás pozýva na 
  

15.  ročník 
TURISTICKÉHO PRECHODU CEZ LEVOČSKÉ PLANINY  

(alebo po miestach ktoré, museli zmiznú ť z máp) 
 

Termín: 10. máj 2008 (sobota)  
 
Zraz: 7.00 - 9.30 pri Košickej bráne,  
 1)  na pešiu trasu 35 km odchod  o 7.15 hod. 
 2)  na pešiu trasu 25 km odchod  o 8.15 hod. 
 3)  na pešiu trasu 10 km odchod individuálne  9.00 - 9.30 hod. 
 4)  na cyklotrasu  110 km odchod o 7.30 hod.  

5)  na cyklotrasu  65 km 8.30 hod., 
 6)  na cyklotrasu  45 km 9.00 hod., 
 
Trasy:  
pešia turistika  

1) Levoča (Košická brána) - Zbojnícka lúka - Sedlo pod Krížovým vrchom - 
Dvorčanka - pamätník SNP - Hrby - sedlo Hura (medzi Závadou a V. Repašami) - 
Krúžok - Uloža - Kúty - Kováčová vila, Levočská dolina  35 km,  

2) Levoča (Košická brána) - Zbojnícka lúka - Sedlo pod Kríž. vrchom -  Dvorce 
- Smradľavé mláky - Lev. dolina, osada - Kúty -  Kováčova vila    25 km,  

3) Levoča (Košická brána) - M. hora - Kúty - Kováčová vila,  10 km,  
 
cykloturistika: po miestach ktoré museli zmiznú ť z mapy:  
 4) Levoča - Ľubické kúpele - Ihľany - M. Václavák - Jakubany - Stará Ľubovňa 
- Šambron - Šarišské Dravce - Tichý Potok - Torysky - Kováčova vila, 110 km     
  

5) Levoča (Košická brána) - sedlo Pod Krížovým vrchom - Dvorce (bývala 
obec) - Ruskinovce (bývala obec) - Ľubické kúpele (bývala osada) - Václavák - 
Blažovská dolina (bývala obec) - Nižné Repaše - Torysky - Hrby - Levočská dolina  - 
Kováčova vila 65 km 

6) po Václavák ako trasa č. 5, potom Vinná - pamätník SNP - Hrby - Levočská 
dolina - Kováčova vila 45 km 
  
Štartovné: 35,- Sk (spišské párky) 
Odznak:      20,- Sk   

Na záver je pre všetkých účastníkov pripravené  občerstvenie, tombola o 10 
cien. Účastnícke listy budú zlosovateľné o vecné ceny. Možnosť zakúpenia 
slovenských turistických známok z rokov 2003 - 2008. 
  

  
VVyyssttúúppeenniiee  ttrraammppsskkeejj   sskkuuppiinnyy  aa  sskkuuppiinnyy  hhiissttoorr iicckkééhhoo  ššeerrmmuu  

 
 
 


