Słowacja

Słowacja to kraj majestatycznych szczytów i żyznych dolin, wielkich rzek i małych
potoków. Może się pochwalić zarówno chwalebną historią, jak i pulsem nowoczesnego
życia. Spokój naturalnego piękna wzbogacają źródła lecznicze; kuchnia i miejscowe
wina dodają kolorytu przeszłej i teraźniejszej kulturze; łagodność krajobrazu
równowaźy ruch wielkich miast – to po prostu mały wielki kraj.
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Stolica –Bratisława
Bratysława powstała na skrzyżowaniu Szlaku Bursztynowego, łączącego kraje
bałtyckie na północy z Morzem Śródziemnym i drogi prowadzącej ze wschodu na
zachód Europy wzdłuż Dunaju. W różnych momentach historycznych sprowadzali się
w te okolice Celtowie, Rzymianie, Słowianie; Bratysława była miastem koronacji
węgierskich władców, a w latach 1526- 1784 stolicą Cesarstwa Austro-Węgier.
Zachowało się wiele wspaniałych zabytków historycznych z minionych wieków, m.in
dominująca nad miastem budowla – Zamkem Bratysławski, poniżej którego znajduje
się Katedra Św. Marcina, gdzie koron Św. Stefana ukoronowano dziewiętnastu
władców Węgier. Najsłynniejszą z nich była Maria Teresa. Historyczne centrum miasta
zdobi piętnastowieczny Stary Ratusz, Pałace: Prymasowski i Grassalkovicha, z których
ostatni jest obecnie siedzibą Prezydenta Republiki. Z czterech bram, będących częścią
miejskich fortyfi kacji w XIV wieku jedyną, która zachowała się do dziś jest Brama
Michalska (Michalska brana). Spacerujący po mieście będą mieli okazję podziwiać
gmach Akademii Istrolopolitalnej – siedzibę pierwszego uniwersytetu w Bratysławie,
Teatr Narodowy i wiele zrekonstruowanych pałaców.
Bratislava – „Der Maulaffe“

Zamek w Bratisławie

Pałac Prymasowski

Palac Grassalkovicha

Stary Ratusz

siedzibę pierwszego uniwersytetu

Katedra Św. Marcina

Brama Michalska

Teatr Narodowy

Tatry
Tatry Wysokie zajmują obszar 341 km2, z czego 260 km2 leży na terytorium
słowackim. Najwyższym szczytem jest Gerlach (2.655 m). Dwadzieścia pięć szczytów
w Tatrach Wysokich jest wyższych niż 2.500 m. Tatry to doskonałe miejsce na
wysokogórskie wędrówki i wspinaczkę, a także miejsce uroczych przechadzek
i wycieczek rowerowych.
Miejscami najczęściej odwiedzanymi przez turystów są zarówno schroniska znajdujęce
się blisko szczytów tatrzańskich, jak i jeziora polodowcowe o kryształowo czystych
wodach. Najsłynniejsze z nich to jeziora Szczyrbskie, Popradzkie, Skalne i Hińczow, z
których ostatnie jest największym w całych Tatrach.
Tatry Wysokie są najwyższym i najbardziej masywnym pasmem w łuku Karpat.
Kształty szczytów, które zostały uformowane przez lodowce mają monumentalny
charakter i ekscytującą morfologię, podobnie jak głębokie doliny i fałdy mieszczące w
sobie „morskie oka” – jeziora polodowcowe.
Popularny wśród turystów jest Hrebienok, na który można dotrzeć koleją linową ze
Starego Smokowca. Podróż kolejką linową, która po drodze nie ma żadnej kolumny
wspierającej z Łomnickiego sedla (fałdy) na szczyt Łomnicy (2.632 m) to przeżycie
zapierające dech w piersiach.
Pasmo

jezioro Szczyrbskie

Krywań ( 2494 м н.у.м. )

jezioro Hińczow

Oddychajcie z nami świeżego powietrza!
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Wyciąg linowy na szczyt Łomnicy (2 632 m ü. M.)

Szczyt Gerlach (2 655 m ü. M.).

Chodźcie z nami na narty!
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Zamki i dwory

–

ск

Potężne zamki z budzącymi podziw fortyfi kacjami, które pamiętają czasy
średniowiecznych uczt, turniejów rycerskich i licznych wojen. Zwiedzanie komnat
zamkowych i spacery po ogrodach to niezapomniane przeżycia.
Zamek w Orawie to jedna z najpiękniejszych budowli historycznych na Słowacji.
Zamek to punkt górujący nad regionem orawskim; najwyższa jego część wznosi się 112
metrów powyżej rzeki Orawy. Został wybudowany w połowie XIII wieku i pełnił rolę
jednego z punktów strategicznych na granicy polsko-węgierskiej. Zamekten nigdy nie
został zdobyty.
Romantyczny zamek bojnicki, w którym zachowały się częściowoelementy gotyckie i
renesansowe, położony jest w zachodniej części niewielkiego miasta Bojnice i jest
widoczny w niemal całym regionie Górnej Nitry. Pierwsze wzmianki o zamku pojawiły
się na początku XII wieku. Jego sylwetka nakreślona jest stromymi dachami
pomieszczeń pałacowych, kaplicą, iglicami i wieżyczkami. Romantycznywizerunek
średniowiecznego zamku uzupełniają detale, takie jak rozliczne otwory, portale, mury,
wimpergi na attykach i metalowe zdobienia.

Zamek bojnicki

Zamek Nitra

Chodźcie z nami do bajki!
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Naturalne widoki
Piękno krajobrazu na powierzchni uzupełniają klejnoty schowane pod ziemią; te skarby
to jaskinie i ich piękne, tajemnicze zakątki. Na Słowacji są czterdzieści cztery jaskinie;
z których dwanaście jest otwartych dla zwiedzających. Przechadzki wśród
wszechobecnych, majestatycznych szczytów, dźwięki muzyki na koncertach
plenerowych, przejażdżki łodzią podziemnymi rzekami – wszystkie te przeżycia tworzą
dodatkową wartośćw otoczeniu naturalnego piękna krajobrazu.
Jedną z najsłynniejszych jaskiń lodowych w Europie jest Dobsina w Słowackim Raju.
Jaskinia ta jest ciekawie położona – nieco powyżej poziomu morza, charakteryzuje się
wspaniałymi tunelami lodowymi, kolumnami i wodospadami, które zastygły w lodowej
formie. Góry Rudaw Słowackie kryją w sobie jaskinię aragonitową Ochtina, której
ściany pokryte są fascynującymi kształtami i formami przypominającymi żelazne
kwiaty i krzewy; aragonit znajduje się w fazie ciągłego wzrostu, nadając „kwiatom”
świeżoćś i delikatny wygląd. Jaskinia Demanowska w Tatrach Niskich utworzona
została przez potok Demanowka, który wyrzeźbił ją w skale wapiennej,tworząc obecnie
rozległy system tuneli. Wspaniałe kolory i formy odzwierciedlone są w nazwach takich
jak: Jezioro Szmaragdowe, Komora Różowa, Czarna Galeria czy Złote Jezioro i
Galeria.

Jaskinia lodowa Dobsina

Jaskinia aragonitową Ochtina

Jaskinia Demanowska

Tatry Niskie – Jezioro Vrbicke

Krokus

Słowacki raj

Развалины Чахтицкого замка

Podziwiajcie z nami!
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Szlak gotycki
Szlak Gotycki ma długość 267 km. Mający formę zamkniętego okręgu, przedstawia
najbardziej interesujące i najcenniejsze skarby regionów Spiszu i Gemer –
monumentalne zamki wyrastające ze szczytów gór, dobrze na ogół zachowane
historyczne centra miasteczek, a także pomniejsze klejnoty, takie jak wiejskie kościółki,
kamienice mieszczańskie i rzemieślnicze oraz malownicze mostki kamienne. Szlak
Gotycki to zbiór fascynujących śladów pozostałych po przeszłych historycznych i
kulturowych epokach. Gotyckie dziedzictwo regionu uzupełnia szereg miasteczek tak

chętnie poszukiwanych przez turystów – zamek w Krasnej Horce czy kasztel w
Betliarze z wspaniałym parkiem rozciągającym się na przestrzeni 70 hektarów, który
zachwyca egzotycznymi roślinami sprowadzonymi z różnych stron świata.

in
Zamek w Krasnej Horce

Žehra – kościół pod wezwaniem Ducha Świątego

Koszyce – Katedra Św. Ełbiety

Zwiedzajcie z nami!
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Betliar
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Złoto i srebro w Średniowieczu
Już w starożytności złoto i srebro uważane były za symbol bogactwa i władzy. Tron
władców węgierskich utrzymywany był z przychodów wypracowywanych przez
królewskie kopalnie wydobywające te kruszce. Przechadzki przez Kremnicę i Bańsk
Szczawnicę przypomna zwiedzającym erę największej potęgi i sławy.
Kremnica, niegdyś wolne miasto królewskie, zwane jest Złotym Centrum Europy
dzięki bogatym złożom złota i srebra, które w okresie najlepszej koniunktury w XIV
wieku stanowiło bardzo wany fi lar imperium Węgier. Era największego rozkwitu i
chwały miasta przypominana jest zwiedzającym podczas wycieczek po sztolniach
kopalń, gdzie niegdyś wydobywano cenne kruszce przy pomocy środków technicznych
dostępnych w tamtych czasach.
Poza uroczym historycznym centrum miasta z licznymi zabytkami, warto zobaczyć
także mennicę. Działa ona nieprzerwanie od XIV wieku, kiedy zaczęto tu bić złłote fl
oreny. Dziś wybija się tu słowackie monety euro. Mennica zawiera ekspozycję
historycznych walut i kolekcję unikalnych maszyn medalierskich napędzanych parą.
Bańska Szczawnica to kolejne „złote” ogniwo w łańcuchu średniowiecznych kopalń
węgierskich, gdzie za każdym krokiem odwiedzający poczuje atmosferę dawnej
chwały. Wystawy minerałów, historyczne ekspozycje w Nowym i Starym Zamku,
zwiedzanie sztolni kopalń i unikalny skansen z dobrze zachowanymi budynkami z
epoki – wszystko to składa się na obraz miasteczka i okolicy, które wyglądają, jakby
zostały przeniesione z czasów największej górniczej prosperity. Przewodnicy w
historycznych kostiumach górników opowiadają zwiedzającym o ciężkiej pracy w
kopalniach. Efekt spotęgowany jest przez górnicze kaski, które przekazywane są na
miejscu zwiedzającym. Bańska Szczawnica została wpisana na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i odwiedza ją ponad 40 tysięcy turystów rocznie.
W 2008 roku miasto obchodzi 770 rocznicę nadania praw miejskich.

Кremnica – rynek i zamek

Centrum Europy

Bańska Szczawnica – Nowy zamek

Bańska Szczawnica – Plac Św.Trójcy

Sztuka nowoczesna
Słowacja oddycha historią i ma bogatą ofertę muzeów i galerii sztuki. Jednak
historyczne eksponaty uzupełniane s na bieżąąco sztuką współczesną tworzoną dziś
przez słowackich twórców, tych uznanych i tych początkujących. Obiekty sztuki
nowoczesnej można podziwiać na otwartym powietrzu lub podczas spacerów po
stolicy.

Słowacki Teatr Narodowy – nowy budynek

Bratysława – Plac Hviezdoslava

Szlak Wina
Na Słowacji jest sześć regionów, gdzie uprawia się winorośl. Najbardziej ekskluzywny
z nich to region Tokai, położony wzdłuż granicy z Wgrami; jednak największą
popularnością cieszą się winnice Małłych Karpat, rozciągające się od wzgórz
karpackich w Racy, która jest częścią Bratysławy, przez Święty Jur i Pezinok do
Modrej, która słynie z wyrobów ceramicznych. W XVIII wieku czerwone wino
Frankovka pochodzące z tego regionu było ulubionym trunkiem cesarzowej Marii
Teresy. Do smacznego jedzenia musi być obowiązkowo podane wino; najbardziej
poszukiwanymi przysmakami są tradycyjne potrawy z gęsi podawane w Slovenskim
Grobie. Winobranie świętuje się tradycyjnie na jesieni, podczas winnych dożynek, gdy
plantatorzy uroczyście obchodzą koniec zbiorów. Pierwszy produkt sezonu – młode
wino, ale również i starsze,
cenniejsze roczniki przechowywane w lokalnych piwnicach serwowane są w listopadzie
podczas tradycyjnych dni otwartych piwnic. W maju koneserzy wina mogą świętować
Dzień Św. Urbana, uroczystość ku czci patrona wina i hodowców winorośli, połączoną
z prezentacją win i regionalnych tradycji.

Szlak wina w Małych Karpatach

Dzien Św.Urbana

Próbujcie z nami!
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Słowackie morze
Dzięki kryształowo czystym wodom zapora w Orawie jest miejscem często
odwiedzanym przez turystów zwiedzających północną Słowację. Słowacja wschodnia
szczyci się ZaporąZemplin, która ma pochodzenia naturalne. Jest to miejsce
szczególnie popularne wśród amatorów wędkarstwa, pływania i coraz bardziej
popularnych sportów wodnych. W południowej części kraju, nie tak daleko od stolicy,
znajduje się kompleks Gabcikovo. Poza elektrowniami wodnymi i śluzami dla statków
znajdują się tu także obiekty dla amatorów pływania, dostępne są rejsy statkami
spacerowymi, spływy po górskich potokach czy przejażdżki łodziami po spokojnych
kanałach, a także coś dla aktywnych – skutery i narty wodne oraz windsurfi ng.

Młyn Wodny w Kolarowie

Zemplinska Sirava

Chodźcie się z nami kąpać!

Liptowska Mara

Dunaj - Gabčíkovo
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Aquapark i rekreacja
Słowacja ma bogate zasoby wód mineralnych, spośród których wiele ma właściwości
lecznicze. Geologiczna struktura obszaru sprzyja obecności gorących żródeł, które
wykorzystywane są zarówno w wodolecznictwie, jak i do pływania dla przyjemności.
Dostępne przez cały rok gorące kąpiele zlokalizowane są w pobliżu Tatr, oferując
odwiedzającym relaks po męczącym dniu spędzonym na wędrówkach górskich lub na
nartach. Tradycyjne baseny wyposażone są w nowoczesne instalacje i oferują bogaty
zakres usług wodoleczniczych – sauny, różnego typu masaże, aromaterapię i gorące
okłady. Oferta takich uzdrowisk jak Piestany, Dudince, Trencianske Teplice, Lucky,
Brusno, Sliac i Bardejov obejmuje również nowe parki wodne. Kurorty zostały
zmodernizowane i stały się bardzo popularnym miejscem wizyt turystów, nie tylko ze
względu na lecznicze wody.

Piešťany

Тrenčianske Teplice

Lúčky

Bardejov

Brusno

Dudince

Sliač

Bądźcie zdrowi z nami !
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UNESCO NA SŁOWACJI
Na świecie jest wiele pięknych i interesujących miejsc. Być może Słowacja nie jest
wielkim krajem, lecz tego samego nie można powiedzieć o randze oraz ilości
interesujących obiektów znajdujących się w tym kraju.
Słowacja została obdarzona zróżnicowaną, piękną naturą, żyznymi dolinami
zbiegającymi ze zboczy wysokich, skalistych gór i malowniczymi jaskiniami
ukrywającymi się wewnątrz. Nasi przodkowie pozostawili następnym pokoleniom
przebogaty zbiór zabytków, począwszy od potężnych zamków i kwitnących parków po
artefakty kulturalne i naukowe. Zachowało się nie tylko dziedzictwo materialne, ale
także obyczaje, muzyka i opowieści, które składają się wspólnie na naszą narodową
tożsamość. Niektóre z tych skarbów zyskały uznanie Organizacji ONZ na rzecz
Edukacji, Nauki i Kultury UNESCO i zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa
Kulturowego.

Kras Słowacki
Piękna nie należy szukać tylko na zewnątrz, gdyż często bywa ukryte; abyśmy mogli je
więc podziwiać, musimy zejść głęboko pod ziemię. Przepiękne jaskinie Słowackiego
Krasu są dowodem na to, że taka podróż w poszukiwaniu piękna jest czasem konieczna.

Kras Słowacki – Kanion Zadieľska

Jaskinia Jasovská

Aragonitowa jaskinia Ochtina

Jaskinia Domica

Zamek Spiski
Na wapiennym wzgórzu, górując nad okolicą na wysokości 200 m, Zamek Spiski
niepodzielnie panuje nad całą Niecką Spiszu. Jego obszar rozciągający się na ponad

czterech hektarach jest jednym z największych i najlepiej zachowanych kompleksów
zamkowych w Europie Środkowej.

Vlkolínec
Zabytkowy obszar chroniony w Vlkolincu to świetnie zachowana wieś z typową
architekturą drewnianą i zagrodami. Nazwa miejsca wywodzi się ze starożytnego mitu
oraz dużej liczby wilków, które zamieszkiwały kiedyś lasy liptowskie.

Bardejów
Historyczne centrum Bardejowa jest unikalne jeśli chodzi o ilość doskonale
zachowanych kamieniczek mieszczańskich otaczających rynek, który był centrum życia
regionu już od czasów Średniowiecza. Miasto było w wiekach średnich centrum
handlowym i dzięki swym słynnym jarmarkom stało się punktem docelowym dla wielu
kupców przemierzających te okolice.

Bańska Szczawnica
Od niepamiętnych czasów złoto i srebro uważane były za symbol bogactwa i władzy.
Tron władców węgierskich utrzymywany był z przychodów wypracowywanych przez
królewskie miasta górnicze, które produkowały te cenne metale. Spacer po Bańskiej
Szczawnicy przypomni nam echa dawnej chwały.

Lasy bukowe
Pradawne lasy karpackie mieszczą na stosunkowo małym obszarze prawdziwe
bogactwo drzew, roślin i grzybów. Zamieszkują je rzadkie gatunki zwierząt, głównie
zagrożone wyginięciem gatunki ptaków. Pierwotne, naturalne piękno pozwala zobaczyć
puszczę taką, jaka była wiele wieków przed osiedleniem się tam ludzi.

Drewniane kościoły
Drewniane kościoły zobaczyć można w krajach, gdzie drewno było podstawowym
materiałem budowlanym. Unikalność słowackich kościołów drewnianych polega na ich
autentyczności, precyzji wykonania, zachowaniu elementów zewnętrznych i
wewnętrznych oraz na tym, że do dziś służą one do celów religijnych.

Dobroslav

Hervatov

Fujara
Fujara, zwana „królową piszczałek” była często używana przez naszych przodków. Jej
melancholijne, tęskne tony towarzyszyły ludowympieśniom zarówno w smutnych,
jak i wesołych momentach życia. Wysokie umiejętnoci były potrzebne nie tylko do
tego, by na niej grać, ale i by ją wykona, coczyni ją tym bardziej cenną.

Zagrajcie z nami na fujarze!
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