Szlovákia

Szlovákiának vannak magas bércei, kiváló termőföldjei, nagy folyói és fürge patakjai.
Körülvesz a dicső történelem és lüktet a modern élet. A természeti szépségek nyugalmát
kiegészítik a gyógyvizes források, az étel és a bor formálja a tegnap és a ma kultúráját,
a vidék békés csendje ellensúlyozza a nagyvárosok nyüzsgését.

Űdvözöljük önöket!
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Pozsony – főváros
Pozsony az északi balti államokat és a Földközi tengert összekötő Borostyán út,
valamint a keletr_l nyugat felé tartó Duna-menti utak kereszteződésénél keletkezett. Az
idők szele erre vitte a keltákat, rómaiakat majd a szlávokat, Pozsony volt a történelmi
Magyarország koronázó városa, sőt 1526 és 1784 között Magyarország fővárosa. A
régmúlt időkből sok gyönyörütörténelmi emlék maradt, mint például a város jelképe, a
pozsonyi vár, tövében a gótikus Szent Márton székesegyházzal, ahol szent István
koronájával tizenkilenc magyar uralkodót koronáztak. Közülük a legismertebb Mária
Terézia. A város történelmi központjában található a 15. századból való Óvárosháza, a
Prímás-palota, a Grasschalkovichpalota, amely jelenleg a köztársasági elnök
rezidenciája. A város erődítményrendszerének négy kapuja közül egyedüliként maradt
fenn a 14. századból a Mihály-kapu. Sétáinkon megcsodálhatjuk az első pozsonyi
egyetem, az Academia Istropolitana épületét, a Nemzeti Színházat és sok felújított
palotát. Maulaffe“

A Pozsonyi Vár

Prímás-palota

Grasschalkovichpalota

Óvárosháza

Első Poszonyí egyetem

Szent Márton székesegyház

Miháli-kapu

Nemzeti Színház

A Tátra
A Magas Tátra területe 341 km2, ebből Szlovákia területén 260 km2 található.
Legmagasabb csúcsa a Gerlachfalvi csúcs (Gerlachovský štít), magassága 2665m a
tenger fölött. A 2500m tengerszint fölötti magasságot a Magas Tátra 25 csúcsa éri el. A
Tátra lehetőséget ad a magashegyi turizmusra, hegymászásra, de a kellemes sétákra és
kerékpártúrákra is. A túrák és séták célja nemcsak a közvetlen hegycsúcsok alatt lév_
turistaházak, hanem a kristálytiszta vizü hegyi tavak. Közülük a legismertebbek a
Csorba-tó, Poprádi-tó, Kőpataki-tó és a Nagy-Hincó-tó, amely a legnagyobb tátrai tó.
A Magas Tátra vonulata
A Magas Tátra a Kárpátok ívének legmagasabb és legnagyobb hegysége. A csúcsok
alakját a jégtömbök alakították ki, Nagyságukban és alakzatilag is érdekesek, akárcsak a
mély völgyek és katlanok, melyek alján tengerszemek
- tavak szunnyadnak.
A kirándulások kedvelt helye a Tarajka (Hrebienok), ahová Ótátrafüredről (Starý
Smokovec) az új, földön közlekedő drótkötélpályán juthatunk el. Nem mindennapos
élmény a függő drótkötélpályán való utazás, amely egyetlen tartóoszlop nélkül
közlekedik a Lomnici nyereg (Lomnické sedlo) és a Lomnici csúcs (Lomnický štít)
között (2632m a tengerszint fölött).

Csorba-tő

Kriván csúcs ( 2494 м н.у.м. )

Nagy-Hincó-tő

Hosszú séta közben, jó levegőn fedezze fel velünk a gyönyörü
tájat!
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Kabinos felvonó a Lomnici csúcs felé (2 632 m ü. M.)

Gerlachfalvi csúcs (2 655 m ü. M.).

Jöjjön velünk síjelni!
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Várak és kastélyok

ｫЧумилｻ

A tekintélyparancsoló falakkal rendelkező óriásvárak emlékeznek a középkori
lakomákra, a lovagi tornákra és a sok háborúra. A termek és várkertek megtekintése
nem mindennapi élményt nyújt a látogatónak.
Árva (Orava) vára Szlovákia legszebb várai közé tartozik. A vár az árvai régió jelképe
lett, legmagasabb része 112 méterrel van az Árva folyó szintje fölött. Még a 13. század
közepén alapították és a lengyel-magyar határ stratégiai építkezéseihez tartozott. A
várat az ellenségnek sohasem sikerült bevennie.
A romantikus bajmóci (Bojnice) vár, részben megőrizve a gótikus és reneszánsz
alapokat, Felső-Nyitra vidékének nagy részéről látható. A vár Bajmóc kisváros nyugati
szélén található. Az első írásbeli emlékek a 12. évszázad elejére nyúlnak vissza. A
paloták, a kápolna és a tornyok meredek tetői kihangsúlyozzák vár sziluettjét. A
romantikus középkori vár képzetéhez hozzátartoznak a részletek is, ilyenek a nyílások,
a kapuk, a falak, az attikák és a kovácsolt tartozékok.

Bajmóci vár

Nitrai Vár

Árva vár

Vár Devín

Fedezze fel velünk a mesés várainkat!
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A természet mutatványai
A természet szépségeit gazdagítják a felszín alatt elrejtett ékszerek – ezekhez tartoznak
a barlangok és azok gyönyörü szegletei. Szlovákiában negyvennégy van belőlük,
közülük tizenkettő hozzáférhető a nyilvánosság részére. Séta a csodálatos oszlopok
közt, a természetes koncertterem zenéjének hangja, csónakázás a földalatti folyókon –
ezek azok az élmények, melyek még inkább fokozzák a természet szépségét.
A Szlovák paradicsomban található a dobšinái jégbarlang, amely Európa legismertebb
jégbarlangjai közé tartozik. Nemcsak az alacsony tengerszint fölötti magassága miatt
érdekes, lenyügözők a jégből kialakult alagutak, oszlopok és a jégbefagyott vízesések.
A Szlovák Érchegységben (Slovenské Rudohorie) található a gyönyörü alakzatokat
tartalmazó martonházai (Ochtin) aragonitbarlang. A vasvirágokra és bokrokra
emlékeztető aragonit-alakzatok állandóan növekednek, így tükröződik rajtuk a tisztaság
és a törékenység finom bája. Az Alacsony Tátrában található a Déményfalvi-barlang
(Demänovská jaskyňa), melyet a mészköves sziklák mélyén a folyó vize vájt és
alakított ki, létrehozva a barlangfolyosók szerteágazó rendszerét. A színek és alakzatok
elbüvölő hatását hivatottak kifejezni az elnevezések is, mint smaragd-tó, rózsaterem,
fekete-galéria, arany-galéria tóval.

Dobsinái jégbarlang

Déményfalvi barlang

Ochtin aragonitbarlang

Alacsony Tátra – Verbici tő

Safrán

A Szlovák paradicsom

Развалины Чахтицкого замка

Fedezze fel velünk a természet csodákat!

Idegenforgalmi iroda
Cím:
TIRNA VD
Poštová 10/D
917 00 Trnava
Slovakia
Теl.: 00421 / 903 427 254
e-mail: info@magicslovakia.com
www.magicslovakia.com

A Gótikus út
A Gótikus út hossza 267 km. A teljes korút bemutatja a Szepesség és Gömör
legértékesebb gyöngyszemeit, a magasan a hegyeken buszkén álló várakat, az egyben
épen maradt történelmi városközpontokat, múzeumokat és katedrálisokat, de a kevésbé
ismert falusi templomokat, a polgárok és mesteremberek házait vagy a romantikus
kőhidakat is. A Gótikus út azokat a lenyügöző emlékek szépségét mutatja be, melyeket
az előző kultúrtörténeti korszakok hagytak számunkra. A térség gótikus emlékei mellett
szívesen látogatott hely a Krasznahorkai vár vagy a Betléri kastély a gyönyörü 70
hektár területü parkjával, melyben a világ számos részéről származó exotikus növény is
megtalálható.
Krasznahorka (Krásna Hôrka)

in
Krásznahorkai vár

Tüu Krásna Hôrkan 10.3.20212

Zsigra – Szentlélek templom

Kassa – Szent Erzsébet székesegyház

Betléri kastély

Szent Jakab templom Lőcsén – a lőcsei mester fából készült oltára

Fedezze fel velünk a gotikus gyöngyszemeit!
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Arany és ezüst a középkorban
Az arany és az ezüst már régtől a gazdagság és a hatalom jelképe volt. A király
bányavárosok ezeknek az ásványoknak a bányászatával támogatták a magyar uralkodók
trónját. Dicső múltjukra és erejükre is emlékezhetünk körmöcbányai (Kremnica) vagy
selmecbányai (Banská Štiavnica) sétáinkon.

Körmöcbányát, az egykori szabad királyi várost a gazdag arany és ezüst lelőhelyek
miatt Európa arany közepének is hívták. Aranykorában a 14. században a város
Magyarország fontos tartópillére volt. Fejlődése és dicsősége legfontosabb időszakát
felidézhetjük a hozzáférhetővé tett bányatárnák megtekintésekor,
ahol az akkori idők találmányainak segítségével ezeket az ásványokat bányászták. A
város szép történelmi központjában lévő müemlékek mellett különösen is érdekes lehet
a pénzverde. Megszakítás nélkül már a 14. század óta müködik, itt verték az első
garasokat. Jelenleg itt verik a szlovák eurós váltópénzt. A verdében található a régi
fizetőeszközök és értékes gőzzel hajtott pénzvergépek kiállítása is.
Selmecbánya (Banská Štiavnica), a középkori magyarországi bányászatnak a következő
„aranyos“ ékszere. A látogatót a város régi dicsőségének szele érinti meg lépésről
lépésre. Az Ásványkiállítás, a régi vagy az új várban látható kiállítások, vagy a
bányásztárnák bemutatója és a különleges természetes skanzen a maga megmaradt
korabeli épületeivel, mind a város és kornyékének életet eleveníti fel az itteni bányászat
legdicsőbb korszakából. A turistakísérők korabeli öltözékben mutatják be látogatóknak
a kemény bányászmesterség történelmét. A pillanat hatása alá kerülünk, ha magunkhoz
vesszük a régi bányászsisakot és a lámpást, melyeket a látogatás idején magunknál
tartunk. Selmecbánya felkerült az UNESCO világ és kulturális örökség listájára és
évente több mint 40 ezer a látogatója. A város 2008-ban ünnepli kiváltságai
elnyerésének 770-edik évfordulóját.
Körmöcbánya – a f_tér és vár

Кörmöcbánya – a főtér és a vár

Európa közepe

Szelmecsbánya – Az Új vár

Szelmecsbánya Szentháromság tér

Modern müvészet
Szlovákiát áthatja a történelem, teli van múzeumokkal és galériákkal. A régi müvészeti
ágakat most már kiegészíti a hiteles és pályakezdő szlovák müvészek müvészete. A
modern müvészet elemeit fővárosi sétáinkon már a szabad ég alatt is megtaláljuk.

Szlovák Nemzeti Színház – új épület

Poszony – Hviezdoslav tér

Borút
Szlovákiában hat borvidék található. Legexkluzívabb a tokai borvidék a
Magyarországgal közös
hátár mentén, viszont a legismertebb a kis-kárpátoki. Récsétől (Rača), amely Pozsony
része, húzódik a Kis-Kárpátok dombjain Szentgyörgy (Svätý Jur) és Bazin (Pezinok)
településeken keresztül egész Mederig (Modra), amely sajátos kék kerámiájáról ismert.
Igen kedvelte a kékfrankost erről a tájról már a 18. században maga Mária Terézia is. A
borhoz elengedhetetlenül szükségesek a finom ételek is, a legkeresettebbek közül
például
a hagyományos libasültek Slovenský Grobból. A bor ünneplése hagyományosan ősszel,
a szüreti ünnepséggel kezdődik, ahol a szőlőgazdák a szőlő betakarítását ünneplik.
Novemberben a hagyományos nyitott pincék napjain a pincékben megkóstolható az idei
termés leve – az új bor, természetesen együtt az egyes pincék idősebb nedüivel.
Májusban a bor szerelmesei szent Orbánt a borok és szőlőskertek védőszentjét ünneplik,
ezen az ünnepen mutatják be a borokat és elevenítik fel a vidék hagyományait.

Borút a Kis Karpátokban

Szent Orbán napja

Bor-szalon

Kóstolyon meg velünk a legjobb borokat!
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A szlovák tenger
Szlovákia Európa szívében fekszik, ezért hiánzik a közvletlen kapcsolat tengerrel. Ezt
helyettesíti egy sor völgyzáró gáttakal létrehozott tó és víztartozó. A Szentmária egy
egész völgy elárasztása után keletkezett és víztérfogatával az összes közül
a legnagyobb. Ennek köszönhetően kapta a szlovák tenger elnevezést.
Szlovákia északi részén található az Árvai vízduzzasztó is, kristálytiszta vizével a
kornyék kedvelt kiránduló helye lett. Kelet-Szlovákia büszkesége a Zempléni
vízduzzasztó, amely természetes eredetü. Nagyon kedvelt főleg a horgászok körében, de
nagyon megszerették a fürdőzők és a vízi sportok kedvelői is. Szlovákia déli részén,
nem messze a fővárostól a Dunán található a Bősi (Gabčíkovo) vízzáró gát.

A vízierőmüveken és hajókamrákon kívül lehetőséget kínál a fürdésre, sétahajózásra, a
vadvizes evezésre és a Duna békés ágain csónaktúrása, egészen az attraktív sportokig jet sky, vízisí vagy a windsurfözés.

A gútai vízimalom

A zempléni Széles-tő

Jöjjön velünk fürödni!
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Szentmária

Duna - Bős

Aquapark és Wellness
Szlovákiának gazdag a földalatti ásványvízkészlete, sokaknak gyógyító hatásuk is van.
Ennek a területnek a geológiai szerkezete biztosítja a magas hőmérsékletü
termálforrások kiaknázását, melyeket fürdésre és gyógyfürdőzésre használnak.
Egész év folyamán nyitva tartott termálfürdők találhatók a Tátra közelében is, és így
kellemes pihenést kínálnak mindenkinek a hegyi túrák, vagy a téli síelés után. A
hagyományos medencék modern vízi felszerelésekkel és wellness programokkal várják
a vendégeket: szauna világ, különböző típusú masszázs, aromaterápia és forró
borogatások. A hagyományos fürdővárosok kínálatát, mint Pőstyén (Piešťany), Gyügy
(Dudince), Trencsénteplic (Trenčianske Teplice), Bruszno fürdő (Brusno), Szliács
(Sliač), Lúcsky ( Lúčky) vagy Bártfa (Bardejov) kiegészítik az új aquaparkok. A
fürdőket modernizálták, s most nagy irántuk az érdeklődés. És nem csak a
gyógyhatásuk miatt.

Pőstyén ( Piešťany )

Trencsénteplic ( Тrenčianske Teplice )

Lúcsky ( Lúčky )

Bártfa ( Bardejov )

Bruszno ( Brusno )

Gyügy ( Dudince )

Szliács ( Sliač )

Ha melegre, csendre, nyugalomra vágyik, győgyfürdőink várják!
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AZ UNESCO SZLOVÁKIÁBAN
A világon rengeteg szép és érdekes dolog létezik. Szlovákia területileg kis ország, de
jelentőségét és érdekességeinek számát ez egyáltalán nem érinti.
Szlovákia sokszínü természeti szépséget, a festői barlangokat magukban rejtő magas
sziklás hegységek lábáig húzódó termő alföldeket kapott hozományul. Elődeink a jelen
generációkra egész sor emléket hagytak, a hatalmas váraktól a virágos parkokon
keresztül a tudományos és kulturális örökségig. A régmúlt időkből nem csak anyagi
örökség maradt fenn, hanem a szokások, zene és történetek is, és mindezek összessége
alkotja nemzeti identitásunkat. Ezek közül a szlovák kincsek közül néhányat az
Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete,
az UNESCO is elismert és feljegyezte azokat a Világ kulturális és természeti
örökségeinek listájára.

Szlovák Karsztvidék
A szépség nem csak a felszín felett található, a szépség gyakran el van rejtve, és ha az
ember meg akarja csodálni azt, mélyen a föld alá kell mennie. A Szlovák Karsztvidék

csodálatos barlangjai a bizonyítékok arra, hogy a szépség miatt érdemes ilyen útra
kelni.

A szlovák Karsztvidék – Szádelellői szoros

Oktinai aragonitbarlang

Jászóvári barlang

Domicai barlang

Szepesi vár
A környező vidék fölé kétszáz méterre kimagasló mészkősziklán uralkodik a Szepesi
katlan felett a Szepesi vár. A 4 hektárt meghaladó alapterületü vár Közép-Európa egyik
legjobb állapotban fennmaradt várkoplexuma.

Vlkolinec
A Vlkolineci népi építészeti rezervátum egy jó állapotban megmaradt falucska
jellegzetes faházakkal és gazdasági épületekkel. Nevét egy régi mondáról és az abban
az időben a liptói hegyekben élő rengeteg farkasról kapta.

Bártfa
Bártfa városának történelmi központja egyedülálló a piacteret körülölelő rengeteg
megmaradt polgári háznak köszönhetően, miközben a tér már a középkorban is az egész
régió történéseinek központja volt. A város a középkorban az üzlet központja volt és
híres vásárainak köszönhetően sok kereskedő üzleti útjának céljává vált.

Selmecbánya
Az arany és az ezüst már régtől a gazdagság és a hatalom jelképe volt. A királyi
bányavárosok ezeknek az ásványoknak a bányászatával támogatták a magyar uralkodók
trónját. Az ilyen városoknak dicső múltjára és erejére emlékezhetünk selmecbányai
sétáinkon.

Bükkerdők
A Kárpáti őserdő kis területen egyedülálló mennyiségü fát, növényt és gombát
összpontosít. Ez az erdő olyan értékes élőlények, túlnyomórészt madarak otthona,
amelyeket a kihalás fenyeget. Ennek a természetes területnek az érintetlensége lehetővé
teszi, hogy úgy lássuk az erdőt, ahogyan az évszázadokkal ezelőtt kinézett, mielőtt az
ember betette volna lábát erre a területre.

Fatemplomok
Fatemplomok több olyan országban maradtak fenn, ahol a fa építészeti alapanyag volt.
A szlovákiai fatemplomok egyedisége azok hitelességében, kidolgozottságában, a belső
és külső elemek nagy részének jó állapotában, valamint abban rejlik, hogy mindmáig
vallási céljukat szolgálják.

Dobroslav

Hervatov

Furulya
A furulya ( szlovákúl fujara ), amelyet „a sípok királynőjének” is hívnak, elődeink
számára az időtöltést szolgálta. Érzékeny és vontatott hangja a vidám és szomorú
események alkalmával egyaránt kísérte a népdalokat. Nemcsak a hangszeren való játék,
de a hangszer elkészítése is nagy ügyességet igényelt, ami még inkább növelte értékét.

Tanúljunk meg együtt furulyán játszani!
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Szlovák kultura és folklór
A népzene Szlovákia kultúrájában különösen jelentős szerepet tölt be. Életünk –
szertartások, szórakozások, pihenés, az emberek gondolkodásmódjának, érzelmének
elválaszthatatlan része volt és most is az. Az ember énekelt munka közben, örömében,
bánatában és ez segítette őt a nehézségek leküzdésében.
A népzene a légrégebbi művészi kifejezések közé tartozik. Történelmi háttérrel, az
emberek életét tükrözi. A történelmi énekek és ezek közül is mindenekelőtt a betyárénekek és a népballadák a szabadság utáni vágyódást fogalmazzák meg. Különösen
értékes a líra (szerelmi énekek, altató-dalok, kaszálók dalai), amely a szlovák ember
érzelmi világát ábrázolja.
A népdal folytatója a folklór zene. Ezt az évente megrendezésre kerülő folklór
fesztiválok élesztik fel, amelyek közül a legnagyobb és a legismertebb a Gyetvai
(Detva) és a Východná Folklór Fesztivál.
Szlovákia őseink életének arculatát tükröző, gazdag folklórral megáldott ország. A
népművészet az össznépi kultúra kifejezése, amelyhez nemcsak az öltözék, a
kézművesség, az ételek, de a népdal és a tánc is hozzátartozik. A népviseletben
bemutatott hagyományos szlovák táncok nagyon gazdagok, amit a tánc bemutatásának
sokfélesége és tarkasága – ami a mi büszkeségünk - bizonyít. A közös jegyek ellenére
az egyes régiókban eltérések mutatkoznak. Sáros vidékére a szépség és a

temperamentum jellemző, a szepesi régió finomságával és érzékenységével és Zemplén
a népi táncok különféleségével és gazdagságával tűnik ki. E régiók községeinek
szokásai nagyobbrészt még mindig az emberek élő alkotóelemei.
A művészi együttesek, folklór-együttesek és a gyermek folklór-együttesek a népi
táncok táncolása és éneke mellett színpadi jeleneteket is alkotnak. Tevékenységükkel a
népi öltözetek csendes szépségét mutatják be és felújítják a világ leggazdagabb kultúrái
közé tartozó szlovák folklór-hagyományt.

A világkeresett folklór testület Lúčnica

a legnagyobb és a legismertebb a Gyetvai folklór fesztivál

A leghíresebb szlovák betyár, Juraj Jánošík Terhely nevű faluban született. Minden évben fesztivál „Jánošík napok“ emlegeti őt.

Máj állítása ( Május 1. )

Húsvét hétfőn már kora reggel járnak a legények vesszőzni és meglocsolni a lányokat.

Ismerje meg velünk a helyi népszokásokat!
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Megéhezet?
A hotelok mellet vagy a gyönyörü természet között találhatók hangulatos kis helyiség
vagy nevezzük inkább helyi specialitással rendelkező étteremek. Főként faszénen
grillezett ételek és grillen sültek készítése a koliba specialitása. A vendégeknek kitűnő,
házajas ételeket kínálnak, népes stílusban kialakított környezetben, szlovák zene
mellett.

A tipikus szlovák koliba már kintről üdvözöl.

Enne valamit a főetel előt? Szlovákiai sajt tányér.

Juhtúrós nokedli szalonnával – szlovák nép éttel.

Inkáb húst enne? Betyár tü.

Vagy valami édésségre van étvagya? Mákos nokedli.

Sült pisztráng a szlovák patakokból.

....és finom bor hozzá.

A helyi ital – és ételkóstolókhoz sok egészséget és jó étvágyat
kívánunk!
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