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Letné expresy v Prešovskom kraji
Prešov (3. júla) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR a krajskými organizáciami cestovného ruchu vypraví počas leta štyridsaťštyri
mimoriadnych vlakových spojení na 10 linkách. V Prešovskom kraji bude najväčším lákadlom
letný expres na trase Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa. Premávať bude každú sobotu a nedeľu
v dvoch pároch s platnosťou od 4. júla do 12. septembra 2020.
Letný expres vyráža z Prešova o 7:54, príchod do Starej Ľubovne je naplánovaný na 9:09. Ďalšia
vlaková súprava dopraví cestujúcich na konkrétne miesta s osem hodinovým rozostupom, teda Prešov
(15:54) – Stará Ľubovňa (17:09). Pripravené sú tiež spojenia, ktoré cestujúcich dopravia naspäť:
-

Stará Ľubovňa (10:58) – Prešov (12:15)
Stará Ľubovňa (17:58) – Prešov (19:15)

„Veľmi nás teší, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu so ZSSK zapracovali náš návrh tohto
vlakového spojenia medzi sezónne expresy. Návštevníci Prešovského kraja majú možnosť komfortne
sa dopraviť napríklad až na Hrad Ľubovňa, keďže Mesto Stará Ľubovňa bude vypravovať
autobusové spoje zo železničnej stanice priamo na hrad. Veríme, že tieto sezónne vlaky budú
v budúcnosti len pribúdať, pretože sezónne vlakové spojenia by mohli byť využiteľné aj v ďalších
lokalitách. Dlhodobo sa napr. zaoberáme myšlienkou vypravovania Cykloexpresu na trase Prešov –
Humenné – Stakčín,“ dodáva na margo letných expresov výkonný riaditeľ Krajskej organizácie
cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Sezónna ponuka vlakových spojení
Cieľovou stanicou letného expresu je mesto Stará Ľubovňa, ktoré sa pýši svojou dominantou Hradom Ľubovňa. Na ten sa návštevníci dostanú mestským autobusom, na ktorý prestúpia
priamo na železničnej stanici.
„Prehliadku expozícií na Hrade Ľubovňa môžete absolvovať so sprievodcom alebo prostredníctvom
sprievodných textov v 9 jazykových mutáciách, prístupné sú aj pre nevidiacich a nepočujúcich. Pod
Hradom Ľubovňa sa nachádza Ľubovniansky skanzen predstavujúci krásu ľudovej architektúry Spiša
a Šariša. Cestovanie vlakom prináša okrem pohodlia aj iné pozitíva, ako je možnosť prepravy
bicyklov. Práve to je v regióne severného Spiša a Pienin veľmi lákavou alternatívou,“ približuje
ponuku výletov výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš
Pieniny Jakub Ondrej.
Poznávať krásy regiónu je možné aj vďaka cyklotrasám vybudovaným v rámci projektu AQUAVELO,
ktorý spája viacero kúpeľných miest slovensko-poľského pohraničia v rámci doliny Popradu.
Cestujúci môžu využiť možnosť prepraviť svoje bicykle priamo vo vlaku. V soboty bude
k dispozícii 20 miest pre bicykle, v nedele 50.
„Pre cyklistických nadšencov preferujúcich adrenalínové jazdy odporúčame navštíviť horské
cyklotrasy tzv. singletraily, rôznej náročnosti vybudované v Starej Ľubovni alebo v neďalekej Lechnici
v Pieninskom národnom parku. Pri návšteve Pienin však nezabudnite navštíviť známe Tri koruny a
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zažiť tradičný splav Dunajca na pltiach. Aktívne prežitie voľného času tak môže vystriedať oddych a
načerpanie životnej sily na pútnickom mieste Hore Zvir na Litmanovej,“ dodáva Ondrej.
Letným expresom môžu turisti spoznávať Prešovský kraj už počas cesty do Starej Ľubovne. Na trase
sa nachádza Hrad Šariš, oscarové Mesto Sabinov či Hrad Plaveč. V Plavči sú navyše zabezpečené
prípoje do poľského mesta Krynica-Zdrój cez Muszynu. V Starej Ľubovni môžu turisti pokračovať
autobusom do kúpeľných Vyšných Ružbách a to každú sobotu a nedeľu s odchodom o 9:57 zo
Starej Ľubovne, v opačnom smere s odchodom o 11:35 alebo 15:35 z Vyšných Ružbách do Starej
Ľubovne, Prešova či Košíc. Viac zaujímavosti o jednotlivých lokalitách nájdu záujemcovia na stránke
www.severovychod.sk
Ďalšie možnosti letných expresov a cestovné poriadky
Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa
• Zr 1940 (Prešov 07:54 – Stará Ľubovňa 09:09)
• Zr 1941 (Stará Ľubovňa 10:58 – Prešov 12:15)
kalendárne obmedzenie Zr 1940, Zr 1941 ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.
• Zr 1942 (Prešov 15:54 – Stará Ľubovňa 17:09)
• Zr 1943 (Stará Ľubovňa 17:58 – Prešov 19:15)
kalendárne obmedzenie Zr 1942, Zr 1943
ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 30. VIII., ide 5. a 12.
IX.
Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy – Spišské podhradie
• Zr 1790 (Spišské Podhradie 10:44 – Spišské Vlachy 10:59)
• Zr 1791 (Spišská Nová Ves 10:03 – Spišské Podhradie 10:40)
• Zr 1792 (Spišské Podhradie 11:24 – Spišská Nová Ves 12:00)
• Zr 1793 (Spišské Vlachy 11:03 – Spišské Podhradie 11:18)
• Zr 1794 (Spišské Podhradie 14:15 – Spišská Nová Ves 14:53)
• Zr 1795 (Spišská Nová Ves 13:09 – Spišské Podhradie 13:44)
• Zr 1796 (Spišské Podhradie 16:15 – Spišská Nová Ves 16:53)
• Zr 1797 (Spišská Nová Ves 15:09 – Spišské Podhradie 15:44)
• Zr 1798 (Spišské Podhradie 18:15 – Spišská Nová Ves 18:53)
• Zr 1799 (Spišská Nová Ves 17:09 – Spišské Podhradie 17:44)
kalendárne obmedzenie Zr 1790 – Zr 1799 ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.
Prešov – Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica
• Zr 824 (Prešov 08:10 – Banská Bystrica 12:24)
• Zr 827 (Banská Bystrica 13:31 – Prešov 17:46)
kalendárne obmedzenie Zr 824, Zr 827 ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX., 1. a 15. IX.
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