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Moc atrakcji przez ca³y rok
v

Rozmowa z JÁNEM BOŠNOVICEM, Dyrektorem
Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce

Doświadczcie niezwykłych przeżyć – poznajcie SŁOWACJĘ! – to jedno z haseł zapraszających do wypoczynku na Słowacji. Jakie wyjątkowe doznania czekają
tam turystów?
– Słowacja w ostatnich dwóch latach nastawiła się na promocję aktywnego wypoczynku związanego z „adrenalinowym przeżyciem”. Latem nasz kraj ma wiele propozycji dla aktywnych turystów – słowackie
ośrodki wypoczynkowe rozbudowywane są
właśnie w tym kierunku. Sprzyjają też temu
warunki przyrodnicze – góry, jaskinie, jeziora
i rwące rzeki.
Pierwszym adrenalinowym parkiem była
„Tarzania” w Jasnej, kolejna powstała
w „Tatralandii” w Liptovskim Mikulasu, obecnie największym centrum rozrywki adrenalinowej jest „Sun Paradise” w Velkiej Racy.
Nowe produkty turystyczne, które powstają,
mają urozmaicić pobyt turysty w danym regionie, a organizatorom zapewnić całoroczne dochody. Ośrodki w regionie Liptova oferują paragliding, rafting, rowery górskie, gokarty, paint-ball, strzelanie z łuku oraz spływy tratwami. Na Słowacji turyści znajdą wiele rzek, którymi można spływać tratwami –
w Pieninach, pod Zamkiem Orawskim (Orava), Strecno (Vah), pod Zamkiem Zwoleńskim
(Hornat),w Pieszczanach (Vah).
Warte zwiedzenia są piękne, historyczne miasteczka, niektóre wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO – Bardejov, Banská Stiavnica, Vlkolinec.
v

Jakie czynniki decydują o popularności
Słowacji? Co jest mocną stroną słowackiej oferty turystycznej?
– Słowacja, oprócz morza, ma wszystko,
co może zachęcić turystów – góry, zamki,
jaskinie, obfitość wód geotermalnych, liczne uzdrowiska i centra spa & wellnes, historyczne miasteczka, jest łatwo dostępna komunikacyjnie, także dzięki tanim liniom lotniczym. Nasz kraj nadal jest postrzegany jako
szczególnie atrakcyjny zimą. Staramy się jednak zmieniać ten stereotyp, bo Słowacja oferuje moc atrakcji przez cały rok.
W ostatnich trzech latach większość słowackich ośrodków narciarskich została zmodernizowana – przybyły nowoczesne kolejki linowe – krzesła 4 i 6-osobowe oraz
8-osobowe gondole Jest już ponad 30 ta-

kich kolejek. Zainwestowano również w nowoczesne systemy zaśnieżania.W tym roku
powstał projekt Slovakia Ski Region, który
od najbliższego sezonu 2006/07 będzie prezentować największe słowackie ośrodki narciarskie we wspólnej promocji, w postaci
reklam, katalogu i karnetów narciarskich.
Ocenia się, że 80–90 proc, polskich turystów jeździ na Słowację indywidualnie,
atutami są tu niezbyt duża odległość, brak
bariery językowej. Ale tylko 10 proc. turystów wykupuje wyjazdy zorganizowane. Receptą dla biur podróży jest wybór wąskiej specjalizacji, jak zrobiły to np. Family
Tour i Bielpol, organizujące wypoczynek
w słowackich uzdrowiskach i kąpieliskach termalnych. Portale internetowe MojaSłowacja.pl i Słowacja.com również starają się przyciągnąć polskich turystów na Słowację.
W ostatnim czasie organizowaniem wyjazdów na Słowację zainteresował się także
Orbis – Słowację można znaleźć w katalogach: Zima, Lato – transport indywidualny
oraz w ofercie wycieczek objazdowych.
Jakie działania podejmowane są w ramach promocji Słowacji? Na co jest położony nacisk w kampanii promocyjnej w
tym roku?
– SACR od dwóch lat prowadzi bardzo
intensywną kampanię we wszystkich krajach
sąsiednich i tych, w których mogą znaleźć
się zainteresowani podróżami na Słowację.
Swoje przedstawicielstwa mamy w: Warszawie, Moskwie, Berlinie, Amsterdamie, Pradze i Wiedniu, planowane jest otwarcie kolejnych – w Budapeszcie i innych miastach.
W Chinach reprezentuje nas agencja PR.
W Polsce corocznie obecni jesteśmy na
sześciu imprezach targowych, organizujemy
konferencje prasowe, prezentacje multimedialne – również dla szerokiej publiczności
oraz wyjazdy studyjne. Reklamujemy Słowację w polskiej prasie, zarówno ogólnodo-

stępnej, jak i branżowej, a także w telewizji. Na zimę planujemy kolejną kampanię telewizyjną. Rocznie Słowację odwiedza ok.
800 tys. polskich turystów. Jest to ponad 20
proc. ogółu turystów przyjeżdżających na
Słowację i tym samym Polska stanowi drugi
kraj, według liczby przyjeżdżających, tuż po
Czechach.
W tym roku szczególnie promujemy Bratysławę, ale również uzdrowiska termalne
i wszystkie centra adrenalinowego wypoczynku. Przypominamy też o innych atrakcjach – szlakach rowerowych, miejscach pielgrzymkowych, a także wypoczynku dla rodzin z dziećmi w naszych parkach rozrywki.
Bardzo ważnym źródłem informacji jest
nasza nowa strona internetowa www.slovakiatourism.sk dostępna w ośmiu wersjach językowych. Duży nacisk kładziemy na
prezentację podczas targów turystycznych.
Na największych prezentujemy nasz nowy
design i nowe logo. Staramy się, żeby nasze
stoiska były „żywe”, żeby dużo się działo.
Zapewniamy odwiedzającym występy słowackich zespołów, pokazy rękodzieła, dajemy możliwość prezentacji parkom rozrywki.
Do tego dochodzą konkursy z ciekawymi
nagrodami oraz degustacja napojów i potraw słowackich.
O tym, że idziemy w dobrym kierunku
świadczy fakt, że na warszawskich Targach
Lato 2006 otrzymaliśmy główną nagrodę „HIT
LATA 2006” za najlepszą ofertę targową wybraną głosami publiczności. Na najbliższe
spotkanie z nami zapraszamy podczas tegorocznych Targów TT Warsaw do specjalnego
namiotu, jaki rozstawiony będzie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
Oczywiście, kontynuować będziemy też
naszą współpracę z mediami, w tym również w formie study-tour.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała AGNIESZKA PAŹ
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SALMO-THERM s.r.o, Hlavné námestie 10, 060 01 KEZ MAROK
tel. biuro: +421-52/452 3479, hotel, bungalowy: + 421-52/459 2063
e-mail: salmotherm@sinet.sk

TERMALNE K¥PIELISKO VRBOV po³o¿one jest w centralnej czêœci Spisza, tu¿ pod Wysokimi Tatrami. W kompleksie k¹pieliska jest 7 ró¿nych basenów, których woda
termalna uwa¿ana jest za jedn¹ z najbardziej leczniczych
w Europie Œrodkowej. Jej mocno mineralizowany sk³ad skutecznie leczy 12 rodzajów
schorzeñ, m. in. choroby reumatyczne, uk³adu kr¹¿enia, dróg oddechowych, uk³adu
ruchu. Wod¹ lecznicz¹ zasilana jest równie¿ zje¿d¿alnia.

Uzdrowisko najbli¿sze
polskiemu sercu...
Serdecznie witamy Was
w Bratys³awie !
Chcielibyœmy zwróciæ pañstwa uwagê na nastêpuj¹ce fakty oraz ¿yczyæ mi³ego pobytu.
Zawód przewodnika jest na S³owacji licencjonowan¹ czynnoœci¹.
Ka¿dy z przewodników s³owackich musi odbyæ wielomiesiêczny, wyspecjalizowany kurs
przewodników po Bratys³awie, koñcz¹cy siê
egzaminem teoretycznym i praktycznym
przed komisj¹ w uprawnionych do tego instytucjach.
Unia Europejska uzna³a tak¿e te zasady.*
Dlatego prosimy Was o zrozumienie, ¿e na terenie naszego miasta (oraz ca³ego pañstwa),
tylko wyszkoleni i uprawnieni przewodnicy
mog¹ oprowadzaæ turystów. Tylko taki wyk³ad jest profesjonalny i zgodny z prawem.
Przewodnika poznacie po czerwono-bia³ej licencji (odznaka) z herbem miejskim.
Prosimy Was o przestrzeganie prawa w naszym pañstwie.
Chcielibyœmy Wam ¿yczyæ przyjemnego pobytu w Bratys³awie i cieszymy siê, ¿e bêdziemy
Was oprowadzaæ po mieœcie osobiœcie.

v
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Miejscowoœæ uzdrowiskowa Vysné Ruzbachy powsta³a w pobli¿u wydajnych
Ÿróde³ wód mineralnych u wschodnich podnó¿y Spiskiej Magury. Charakteryzuje siê piêknymi widokami, naturaln¹ przyrod¹ i du¿ymi po³aciami lasów
iglastych maj¹cych nieoceniony wp³yw na mikroklimat i samopoczucie goœci.
Uzdrowisko doceniane ju¿ od XV wieku, kiedy to odkryto tu Ÿród³a termalne
wodorowêglanowe i wapniowo-magnezowe (o temperaturze powy¿ej 22oC).
Jedn¹ z osobliwoœci jest krater skalny wype³niony wod¹ termaln¹.
v
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Vysné Ruzbachy oferuje bogat¹ gamê zabiegów leczniczych (65 rodzajów),
miêdzy innymi: podwodne masa¿e, wirowa k¹piel, bicze szkockie, k¹piele wodne z masa¿ami, masa¿e, elektroterapia, psychoterapia, biofeedback, jazda
konna i wiele wiêcej. Sanatorium dysponuje bogatym wyposa¿eniem diagnostycznym. W tym roku oddano do u¿ytku nowoczesne wellness w Grand
Hotelu STRAND****.
Leczy siê tutaj schorzenia kardiologiczne, kr¹¿enia , choroby psychiczne, schorzenia onkologiczne, dróg oddechowych, dolegliwoœci kobiece – dolegliwoœci okresu klimakterium i w szerokim zakresie dolegliwoœci cywilizacyjne.
Czyste, górskie powietrze, podtatrzañska przyroda, cisza i spokój stwarzaj¹
wyj¹tkowe warunki lecznicze.
Wyró¿nikiem uzdrowiska jest najwiêksze na S³owacji jeziorko trawertynowe
KRÁTER usytuowane na szczycie kopy trawertynowej – od 1967 r. jest chronionym obszarem przyrody. Niezwyk³¹ atrakcj¹ uzdrowiska Vysné Ruzbachy
jest czaruj¹cy termalny wodospad w parku zdrojowym oraz: letni odkryty kompleks basenów termalnych; zagroda z koñmi do wynajêcia na przeja¿d¿ki lub
naukê jeŸdziectwa; turystyka rowerowa; trasy spacerowe po bliskich i dalszych okolicach; kort tenisowy; fitnes klub. Na miejscu dostêpne tanie wycieczki turystyczne.
v
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PRZEWODNICY
z Bratys³awy

*

Wed³ug ustawy 39 umowy EU (o jednolitej przestrzeni
gospodarczej EU) …ka¿de cz³onkowskie pañstwo ma
prawo ¿¹daæ od innych cz³onków podobnych profesjonalnych warunków podczas wykonywania zawodów licencjonowanych. W wypadku przewodników ruchu turystycznego, wed³ug CEN, przy podstawowych wiadomoœciach
i technikach nale¿y zaliczyæ przynajmniej 150 godzin studium w miejscowych, specyficznych warunkach (które nie
daj¹ siê przenieœæ nigdzie indziej), zakoñczonych egzaminem, przed uprawnion¹ do tego instytucj¹ akredytowan¹
na miejscu (tekst oryginalny).

v

Kúpele Vyšné Ruzbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ruzbachy 48
tel.: 0421 52-42 66 111, 777 – recepcja
tel.: 0421 52-42 66 554, 542, 569, 475 – marketing i sprzeda¿
e-mail: ruzbachy@ruzbachy.sk, www.ruzbachy.sk
v

Uzdrowisko, które leczy!

S³owacja – termalny raj

Aquacity Poprad, basen zewnetrzny i widok na Vysoke Tatry

Słowacja, oprócz malowniczych gór, przepięknie
usytuowanych zamków, historycznych miast
i zabytków kulturalnych bogata jest także w liczne
źródła wód mineralnych i termalnych, których jest
około 1300.
Po jaskiniach, to kolejne podziemne skarby tego urokliwego kraju, które powstały na
skutek przemian wulkanicznych w Łuku Karpackim w epoce trzeciorzędu. Wody te występują zwłaszcza na liniach uskoków, na nizinach i wzdłuż podłużnych i poprzecznych
pęknięć na obszarach górskich.
Duża ilość wód mineralnych i termalnych
na tak małej powierzchni stawia Słowację w
europejskiej czołówce. Wykorzystywane są
one przede wszystkim w uzdrowiskach termalnych, w których stanowią podstawę leczenia. Do zabiegów używane są wody alkaliczne, siarczanowe, wapienne, magnezowe,
żelaziste, słone, jodowo-bromowe, borowe,
krzemowe i radoczynne. Wody mineralne są
również butelkowane i sprzedawane w sklepach.
Specyficzną grupę uzdrowisk tworzą sanatoria klimatyczne, w których głównym
czynnikiem leczniczym jest czyste i rześkie
powietrze górskie, zbawienne w leczeniu
chorób dróg oddechowych, alergii i astmy.
Najwięcej ich znajduje się w Wysokich Tatrach (Štrbské Pleso-www.solisko.sk , Tatranská Kotlina - www.santk.sk , Vyšné Hágywww.hagy.sk)
W 21 słowackich uzdrowiskach leczone są
prawie wszystkie choroby układów – ruchu,

nerwowego, przemiany materii, krążenia,
dróg oddechowych, trawienia i przewodu
pokarmowego, a także choroby skórne, ginekologiczne, schorzenia kręgosłupa, cukrzyca oraz tzw. choroby XXI wieku (np. stres
i otyłość). Stosowane są najnowocześniejsze
metody lecznicze takie jak: magnetoterapia,
elektroterapia, fototerapia, ultradźwięki, mechanoterapia, terapia laserowa, tlenowa, parafina, parafango, borowina, termalny szlam,
lecznicze wody mineralne, masaże itp. NajTatralandia – wodny raj

bardziej znane słowackie uzdrowiska to:
Piešt‘any (www.kupele-piestany.sk), Bardejovské Kúpele (www.kupele-bj.sk), Rajecké
Teplice (www.spa.sk), Bojnice (www.kupeSklene Teplice, Parenica

le-bojnice.sk), Vyšné Ružbachy (www.ruzbachy.sk), Trencianske Teplice (www.slktn.sk),
Dudince (www.kupeledudince.sk), Sklené Tev

Rajecke Teplice, masaż

plice (www.kupele-skleneteplice.sk) oraz
Turcianske Teplice (www.therme.sk).
Wielkim powodzeniem wśród turystów
z Polski cieszą się czynne przez cały rok termalne kąpieliska oraz termalne parki wodne, które obecnie przeżywają prawdziwy
boom inwestycyjny. Najnowsze z nich to
Meander Park w Oravicach (www.meanderv

Dla coraz bardziej wymagających turystów
w hotelach budowane są luksusowe centra
odnowy biologicznej, tzw. centra wellness
(na Słowacji nazywane również „witalnym
światem”). Ich klientami są przede wszystkim aktywni zawodowo ludzie, którzy nie
mają czasu na długi urlop i szybko potrzebują „naładować akumulatory”.

Rajecke Teplice – Afrodyta – basen termalny

park.sk), Tatralandia koło Liptowsky‘ego Mikulaša (www.tatralandia.sk) oraz Aquacity
w Popradzie (www.aquacity.sk). Polecamy
również Bešenową (www.besenovacom.sk),
Wielki Meder (www.termalsro.sk), Štúrovo
(www.vadas.sk), Horné Saliby (www.thermaltour.sk) oraz inne.

Zapraszam Państwa na Słowację i zachęcam do skorzystania z leczniczych i rekreacyjnych dobrodziejstw tutejszych ośrodków.
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JÁN BOŠNOVIC
Dyrektor Narodowego Centrum
Turystyki Słowackiej w Polsce

Bratys³awê warto odwiedziæ
Bratysława – stolica
Słowacji, atrakcyjnie
położona nad Dunajem,
podobnie jak sąsiadujące
metropolie Wiedeń oraz
Budapeszt, co roku
przyciąga liczne grupy
zagranicznych turystów,
którzy coraz chętniej
wybierają to malownicze
miasto jako cel swojej
podróży.

Rynek Starego Miasta

Historia Bratysławy jest długa i bardzo bogata. Pierwsze zasiedlenie miasta sięga czasów starszej epoki kamienia. Do najstarszych plemion, które
tu się osiedliły, należą Celtowie, których siedlisko
– oppidum bratysławskie – pod wzgórzem zamkowym w I wieku przed naszą erą, było ważnym
ośrodkiem ich kultury nad Dunajem. Oznacza to,
że Bratysława, ze swoją liczącą ponad dwa tysiące lat tradycją miejską, należy do najstarszych miast
Europy. Od roku 1536, kiedy Bratysława (Pressburg) została stolicą Królestwa Węgierskiego, nastąpił rozwój miasta i bogacenie się jego mieszkańców. W Katedrze Świętego Marcina do 1830
roku odbyło się 19 ceremonii koronacyjnych królów węgierskich i ich małżonek, o których przypomina korona św. Stefana znajdująca się na wierzchołku wieży wznoszącej się na wysokość 85 metrów ponad miastem. Od trzech lat, w pierwszy
weekend września, inscenizowana jest koronacja
królów węgierskich, stanowiąc wspaniałą atrakcję dla licznych turystów.
Okres największego rozkwitu miasta wiąże się
z panowaniem na tronie węgierskim Marii Teresy

(1740–1780), która była zakochana w Bratysławie.
Maria Teresa podjęła decyzję o przebudowie zamku, który w chwili obecnej jest bez wątpienia największą dominantą i atrakcją stolicy.
Majestatyczny zamek znajduje się na wystającej skale, położonej 85 metrów nad poziomem Dunaju. Jego sylwetka z czterema wieżami często
kojarzy się z przewróconym stołem. Dziś w zamku
znajdują się ekspozycje Słowackiego Muzeum Narodowego i pomieszczenia reprezentacyjne Rady
Narodowej Republiki Słowackiej. Intensywnie prowadzone są prace, które mają przywrócić pierwotny wygląd zamku.
Po zejściu z zamkowego wzgórza znajdziemy
się w samym historycznym centrum miasta, pełnym krętych i wąskich uliczek z mnóstwem galerii
i muzeów. Bramą wejściową do Starego Miasta
jest Brama Michalska z nieodłącznym symbolem,
jakim jest wieża z dachem w kształcie cebuli i tarasem widokowym. Warto wspiąć się na jej szczyt,
po drodze zwiedzając Muzeum Broni, aby następnie z góry nacieszyć oczy wspaniałą panoramą Starego Miasta. Ulica Michalska, to wielki deptak, który latem rozbrzmiewa wielojęzycznym gwarem.
Modne piwiarnie i restauracje wypełnione są często do ostatniego miejsca, a turyści przy muzyce
i śpiewach bawią się do późnego wieczora.
Z trzech placów położonych w historycznym
centrum najbardziej urokliwy jest Rynek Główny
(Hlavne namestie). W tym miejscu odbywają się

Paparazzi

największe imprezy kulturalne (koncerty, kiermasz
bożonarodzeniowy, bale sylwestrowe). To tutaj
w niedziele przyjeżdżają na spacery i dobrą kawę
mieszkańcy stolicy. Każdy budynek na Rynku Głównym jest interesujący, ale szczególną uwagę przyciąga Stary Ratusz – historia tej wspaniałej budowli
sięga początków średniowiecza. Dodatkową
atrakcją jest fontanna Maksymiliana, gdzie podobWidok na Zamek i Starówkę z Nowego Mostu

Starowka, ulica Michalska

Schöne Naci

nie jak w Krakowie pod pomnikiem Mickiewicza
umawiają się mieszkańcy. Warto również zwrócić
uwagę na mosiężne postacie znajdujące się na
Rynku Głównym i w bocznych uliczkach, z którymi
często fotografują się turyści. Wspólne zdjęcie
z Napoleonem, Podglądaczem, Schöne Nacim, Paparazzim, Pracującą Dziewczyną czy Biznesmenem
jest wspaniałą pamiątką z pobytu w Bratysławie.
Prawdziwą dumą i ozdobą miasta są: Pałac Prymasowski i Pałac Mirbacha – uważane za najładniejsze, Pałac Grassalkovichów, który jest siedzibą

owanej na szczycie pylonu Nowego Mostu. Z tego
miejsca roztacza się wspaniały widok na Bratysławę, Austrię i okoliczne Małe Karpaty. Z UFO mamy
również fascynujący widok na nowo otwarty piąty bratysławski most Apollo i nowoczesne centrum
handlowo-rozrywkowe Aupark, gdzie na dachu
znajduje się Aulandia (www.aulandia.sk) – jedyny w Europie Środkowej położony w centrum handlowym Park Wodny.
Kolejną nowością i atrakcją turystyczną w Bratysławie jest otwarta w październiku 2005
dwuosobowa kolejka linowa prowadząca z parku leśnego Żelazna Studzienka na Kamzik.
Na wzgórzu, w wieży telewizyjnej, znajduje się
obrotowa panoramiczna restauracja z fascynującym widokiem na Małe Karpaty. Zaraz obok
polecam kolejną restaurację – Kolibę EXPO, która
słynie ze wspaniałej słowackiej kuchni i muzyki
cygańskiej.
Do oddalonego około 60 km Wiednia możemy dojechać szybkim pociągiem, autobusem,
a w sezonie letnim wodolotem (podróż trwa około 90 min – www.lod.sk). Polecamy również wycieczkę statkiem z Bratysławy na Zamek Devin położony w miejscu, w którym rzeka Morawa spotyka się z Dunajem. Zamek stoi na potężnym skalistym wzgórzu, dominując nad całą okolicą. W środku znajdują się ekspozycje muzealne dostępne dla
turystów.
Kolejnym magicznym miejscem Bratysławy jest
bez wątpienia znajdująca się na Placu Franciszkańskim, w starych piwnicach o gotyckich sklepieniach,
jedna z najstarszych i najlepszych winiarni w mieście – Vel‘ký Františkáni. Przy akompaniamencie
cygańskiej muzyki można tu spróbować tradycyjnej słowackiej kuchni.
Większość atrakcji turystycznych można również zwiedzić specjalnym pociągiem ekologicznym
Prešporácikiem, który kursuje po Starówce i na Zamek Bratysławski (www.presporacik.sk).
Na dobre wino zapraszamy również do pobliskich Małych Karpat, które stanowią centrum winiarstwa na Słowacji. Winnice zajmują tutaj ponad 7 300 ha, co stanowi 1/3 powierzchni winorośli w kraju. Dla miłośników wina, którzy mają
ochotę spróbować miejscowych trunków, atrakcją
będzie wycieczka Małokarpackim Szlakiem Wina,
który prowadzi do otoczonych winnicami zabytkowych miasteczek o średniowiecznym rodowodzie, położonych po wschodniej stronie Małych
Karpat. W przesiąkniętych historią piwnicach, będą
mogli Państwo delektować się ich starodawnym
urokiem i spróbować dobrego winka oraz smakołyków kuchni regionalnej. Najwięcej turystów odwiedza miasteczka Modra, Pezinok i Svätý Júr
(Święty Jerzy), gdzie jesienią odbywają się święta
winobrania. Na pieczone gęsi, kaczki oraz ziemniaczane loksze nadziewane wątróbką zapraszamy do miejscowości Slovenský Grob, która słynie
z tego rodzaju potraw od ponad 100 lat.

Widok na Dunaj i zamek

Ponadto oprócz gospodarstw agroturystycznych warto zwiedzić: znakomicie zachowany gotycki zamek Cervený Kamen, który został zaprojektowany przez Albrechta Dürera, zamek Smolenice
oraz pobliską jaskinię Driny z bardzo pięknymi formami krasowymi i wodospadami. Regionalną
atrakcją turystyczną jest również manufaktura
majoliki w miasteczku Modra.
Wymienione atrakcje, to z pewnością nie
wszystko, co czeka w tym regionie na polskich
turystów. Małe Karpaty oraz Bratysława stanowią same w sobie doskonały cel podróży,
gdzie warto zatrzymać się na dłużej i to nie tylko
przy okazji wyprawy do Wiednia, czy dalej na południe Europy.
v

v

V

Opracował: JÁN BOŠNOVIC
Dyrektor Narodowego Centrum
Turystyki Słowackiej w Polsce
sacr@poczta.onet.pl, www.slovakiatourism.sk
v

Rynek Główny, Prešporác ik

v

Napoleon na Rynku Głównym

prezydenta Słowacji, Pałac Palffy’ego, gdzie w wieku sześciu lat koncertował Wolfgang Amadeusz
Mozart. Godną uwagi, położoną na najładniejszym
i najruchliwszym Placu Hviezdoslava (największego poety słowackiego), jest również reprezentacyjna budowla Słowackiego Teatru Narodowego,
przed którą stoi słynna Ganymedowa fontanna.
Dodatkową atrakcją w mieście są bratysławskie bulwary, położone między historycznym centrum i lewym brzegiem Dunaju, które stanowią
miejsce spacerów, spotkań w kawiarniach, przycumowanych do brzegu statków i hoteli wodnych.
O atrakcyjnym położeniu Bratysławy możemy się
przekonać wjeżdżając windą do nowo odrestaurowanej restauracji UFO (www.u-f-o.sk), usytu-

Ciekawe strony internetowe dotyczące Bratysławy i okolicy:
www.bratislava.sk
www.bratislava-city.sk
www.bratislava-info.sk
www.bratislavahotels.com
www.pezinok.sk
www.modra.sk
www.bkis.sk
www.moska.sk
www.mvc.sk
www.coral.sk
www.vinnepivnice.sk www.jmvinar.sk
www.zlatahus.sk
www.bratyslawa.pl
www.vintour.sk
www.mvctour.sk
www.gtexpres.sk (Biuro Podróży w Bratysławie obsługujące turystów z Polski)

Widok na Zamek, na szczycie pylonu mostu – restauracja UFO

Na s³owackich szlakach
SZLAK GOTYCKI

MAŁOKARPACKI SZLAK WINA

Szlak Okrężny Spisko-Gemerski, Spiski Okrężny Szlak Tatrzański ,Spiski Okrężny Szlak Pieniński oraz Szlak Okrężny Gemersko-Rimawski
tworzą szlak turystyczny o długości 276 km, który umożliwia zapoznanie się z bogactwem Spiszu i Gemeru. Jest tematycznym kulturowo-krajoznawczym
szlakiem turystycznym
prowadzącym przez
24 miejscowości i 9
miast. O poszczególnych zabytkach informują zainstalowane w
pobliżu nich brązowobiałe tablice z piktogramem w kształcie sklepienia gotyckiego. Do
klejnotów szlaku należą kompleksy zamków:
Spiskiego, Krásnej Hôrki oraz Muránskiego, dobrze zachowane historyczne centra miast (Lewocza, Kieżmark, Rożniawa, Rimawska Sobota
i inne), muzea i katedry, a także kościoły wiejskie z cennymi freskami średniowiecznymi, domy
mieszczańskie i rzemieślnicze, czy też romantyczne mosty kamienne. Atrakcyjność Szlaku Gotyckiego podnoszą także przepiękne okolice, przez
które prowadzi.
www.gothicroute.sk

Łączy najciekawsze punkty regionu u stóp
Małych Karpat i zaprasza turystów, którzy chcieliby skosztować miejscowych win i specjałów.
Wyprawy do miasteczek Karpat Małych zakończone degustacją dobrego wina i odpoczynkiem
w szynku lub w winiarni stają się w ostatnich
latach coraz bardziej popularne. Historia uprawy
i przetwórstwa winorośli ożywa co roku podczas
festiwalu winobrania oraz Dni Otwartych Piwnic
(3 weekend listopada).
Jednakże przez cały rok w
okolicznych miejscowościach (Rac a, Limbach,
Pezinok, Vinic né, Svätý
Jur, Chorvátsky Grob,
Slovenský Grob, Dubová,
Píla, Modra, Šenkvice, Vinosady, Budmerice,
Castá, Dol‘any, Štefanová, Vištuk, Dolné Orešany, Horné Orešany,
Suchá nad Parnou, Báhon, Cataj, Jablonec, Trnava, Smolenice) są dla turystow otwarte piwnice
i składy win, w których mogą zapoznać się
z uprawą i przetwórstwem winorośli w tym regionie. Region ten oferuje wiele możliwości
w zakresie letniej i zimowej turystyki pieszej, rowerowej oraz krajoznawczej.
www.mvc.sk

autorstwa „Michała Anioła od drewna” – Mistrza Pawła z Lewoczy. A czym oczaruje Stara
Lubownia? Głównie kamiennym zamkiem,
w którym przechowywano i chroniono polskie
klejnoty koronacyjne.
W każdym z tych miast ukryte są cenne skarby w postaci wyjątkowej architektury małych
placów i tajemniczych zaułków wąskich średniowiecznych uliczek. Warto połączyć aktywny
urlop na Słowacji ze zwiedzaniem miast królewskich, w których tak mocno odczuwalna jest atmosfera średniowiecza.
www.royaltowns.sk

TOKAJSKI SZLAK WINA
Wyjątkowość wina tokajskiego, chęć zaprezentowania słowackiej części Tokajskiego Regionu Winiarskiego, uprawa i przerób winogron,
technologia produkcji win tokajskich, to powody, które skłoniły zainteresowanych i miejscowych pasjonatów, winogrodników oraz producentów wina do utworzenia Tokajskiego Szlaku
Wina. Ma on powierzchnię 998 ha i jest najmniejszym spośród sześciu regionów winiarskich Słowacji. Tworzy go 7 gmin w powiecie
trebiszowskim: Bara, Cerhov, Cernochov, Malá
Tr‘na, Slovenské Nové Mesto, Vel‘ká Tr‘na i Vinic ky. Historia regionu sięga III–IV wieku naszej
ery. Rozwój winnic w słowackiej części regionu tokajskiego w XVII i XVIII wieku to zasługa
miast królewskich górnych Węgier – Preszowa,
Bardziejowa, Lewoczy, Koszyc i Kieżmarku, które posiadały w regionie tokajskim własne oraz
wynajęte winnice. W tym okresie wino tokajskie było szczególnie cenionym artykułem
w Polsce. O autentyczności tokaju świadczyła
nazwa „samorodny”. Największą sławą i rozgłosem cieszył się tokaj na francuskim dworze
królewskim w okresie panowania Ludwika XIV.
Z tego okresu pochodzi sławny cytat „Vinum regum – rex vinorum”, czyli „Wino królów – król
win”.
Obecnie w słowackiej części regionu tokajskiego produkuje się wina gatunkowe: Furmint,
Lipowina, Muszkat Żółty, wina wytrawne –
Mszalne, Tokajskie Samorodne Wytrawne a także wina słodkie – Tokajskie Samorodne Słodkie
i Tokajski Wybór.
www.tokaj-vino.sk, www.vino-tokaj.sk,
ww.ostrozovic.sk, www.kniznicatv.sk
v
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ZWIĄZEK MIAST
KRÓLEWSKICH
W województwie preszowskim leżą miasta
Kieżmark, Stara Lubownia, Bardziejow i Lewocza, które w przeszłości uzyskały prawa
wolnych miast królewskich. Związek tych czterech miast – nazwanych Słowackimi Miastami
Królewskimi, pragnie nawiązać do wspólnej
przeszłości oraz sławy średniowiecznej, chcąc
ożywić ją we współczesnych warunkach. Cztery miasta królewskie przedstawiają turystom
swoją bogatą historię. W Bardziejowie zauroczy zwiedzających rynek kamienny z ratuszem
i Bazyliką Mniejszą pod wezwaniem św. Idziego. Nostalgiczną i romantyczną atmosferę uliczek Kieżmarku może spotęgować już tylko
magiczny widok majestatycznych Tatr Wysokich.
Lewocza zdobędzie serca turystów dzięki niepowtarzalnym klejnotom historycznym, do których należy najwyższy gotycki ołtarz na świecie
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NITRZAŃSKI KRÓLEWSKI
SZLAK WINA
Jest największym i najdłuższym szlakiem słowackim, a jego cztery odgałęzienia – Górnonitrzański prowadzący od źródła rzeki Nitry, Tekovski od Topol‘c ianek i Pukanca, Południowosłowacki od Dunaju i Povażski od Vrbovego i
Seredu – łączą się w historycznym mieście Nitra.
Znaleziska archeologiczne pochodzące sprzed
2300–2400 lat potwierdzają uprawę winorośli
na zboczu legendarnego Zoboru, jednak uprawa
winnic i winiarstwo rozkwitło dopiero wraz z rozv

wojem chrześcijaństwa. W latach 828–830 wybudowano w Nitrze kościół Pribiny, a wino stało
się napojem liturgicznym, w związku z czym dbano o jego wysoką jakość i czystość.
Smaczne wina z tego regionu cenione były
na wielu dworach królewskich i książęcych
w Pradze, Wiedniu, Krakowie, Belgradzie, Budapeszcie, Kijowie, Londynie oraz na innych
dworach. Wykwintne wina wywożono z Nitry
starymi szlakami, których tradycje dziś są odnawiane, łącząc przeszłość z teraźniejszością.
www.nkvc.sk
Opracowanie ANNA OLSZEWSKA

Mili przyjaciele,
serdecznie Pañstwa zapraszamy do spêdzenia
urlopu na pó³nocy S³owacji, w malowniczym œrodowisku na granicy Kysuc i Oravy. Ma³a Fatra,
dziêki niezwyk³emu bogactwu naturalnemu i korzystnemu po³o¿eniu geograficznemu, jest jedn¹
z najbardziej atrakcyjnych i najczêœciej odwiedzanych okolic S³owacji. Znajduj¹ siê tu bogate
lasy z cichymi zak¹tkami, gdzie mo¿na odpoczywaæ podczas spacerów po licznych, dobrze oznakowanych trasach turystycznych.
Latem organizowane s¹ rajdy po okolicy, wykorzystuj¹ce rozbudowan¹ sieæ tras.

Czy widzia³eœ ju¿
Kraj Janosika z góry?

Dziêki nowej wagonikowej kolejce linowej ³atwo
dostêpna jest równie¿ czêœæ górskich grzbietów,
gdzie otwieraj¹ siê dalsze mo¿liwoœci wycieczek.

...now¹ 8-osobow¹ gondol¹
na szczyty Ma³ej Fatry

Podczas spaceru po Parku Narodowym Ma³a Fatra znajdziecie Pañstwo nie tylko rdzenn¹ przyrodê zakarpack¹, tworzon¹ przez piêkne lasy mieszane, ale równie¿ godne uwagi formy skalne.
Pogórze jest zbudowane ze ska³ granitowych, dolomitowych i wapieni, przez wietrzenie których
powsta³a urozmaicona rzeŸba terenu, z charakterystycznymi w¹wozami i wie¿ami skalnymi (Rozsutce, Sokolie, Boboty i Tiesniavy, Diery).

Nowoœæ
Kolejka
Vrátna Chleb
– kursuje
codziennie

Jazda konna
Rafting
Rowery górskie
Górskie hulajnogi

Informacje o mo¿liwoœciach zajêæ sportowych i poœrednictwie w zakwaterowaniu

tel. +421/41/5695 643, +421/ 903 266 231
Wiêcej informacji na www.vratna.sk
013 06 Terchová
tel. +421/41-5695228, fax +421/41-5695737
hotel_boboty@vratna.sk, www.hotelboboty.sk

Kawiarnia
Nocny Bar
Basen
Masa¿
Fitness
Wellness

