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Megalakulás ideje: 1993. január 1.
Terület: 49 035 km2

Lakosok száma:  5,4 millió

Főváros: Pozsony (Bratislava)
Államnyelv: szlovák
Pénznem:  euró (2009. január 1-jétől)

Szlovák Köztársaság

Szomszédos országok: 
Magyarország (655 km), Lengyelország (541 km), 
Cseh Köztársaság (252 km), Ausztria (107 km), 
Ukrajna (98 km)

Időzóna:
közép-európai idő (GMT + 1 óra),
nyári időszámítás (márciustól novemberig GMT + 2 óra)

Távolságok:
Pozsony –  Wien / Schwechat-Airport: 80 km / 60 km
 – Budapest / Airport: 200 km / 218 km
 – Besztercebánya: 210 km
 – Kassa: 400 km
 – Poprád: 332 km
 – Zsolna: 202 km
Kassa – Budapest-Airport: 268 km
 – Poprad: 118 km
Poprád – Krakkó-Airport: 156 km

Kulturális legek ...
Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű középkori 
várkomplexuma  – a szepesi vár.

Európa legkeletebbre fekvő nyugati típusú széke-
segyháza – a gótikus Szent Erzsébet-székese-
gyház Kassán.

A  világ legmagasabb gótikus faoltára – a  Szent 
Jakab-templomban Lőcsén (18,6 m).

A legrégebbi bányászati főiskola Európában – a Bá-
nyászati Akadémia Selmecbányán (1763).

A  legrégebbi, folyamatosan működő üzem – 
a körmöcbányai pénzverde (1328)

Természeti legek …
Az egyik legnagyobb felszíni mészkőbarlang a  vi-
lágon – a  Rozsnyói Barlangászok Cseppköve 
(Krasznahorkai-barlang, magassága 34 m, alapjá-
nak átmérője 12 m).

A  legnagyobb folyóvízi sziget Európában – 
a  Csallóköz (132 612 ha) és egyben a  legnagy-
obb ivóvízforrás is.

Az egyetlen aragonitbarlang Európában – az 
Ochtinai-aragonitbarlang (Szlovák-karszt).

Szlovákia egyetlen hidegvizű gejzíre, európai rit-
kaság – a herlányi gejzír (a víz 15-20 m magas-
ba tör fel).

Kerületi székhely
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Szlovákia egy kivételes ország. Viszonylag kis terüle-
tén szinte minden megtalálható. Természeti kincsek, 
történelmi műemlékek, gazdag népi kultúra és fol-
klór, műszaki ritkaságok és szórakozás a  városok 
nyüzsgő utcáin. Hagyja, hogy országunk látnivalói 
lenyűgözzék, és tapasztalja meg azt a megismételhe-
tetlen hangulatot, amelyet Önnek tartogat. Ismerje 
meg gazdag történelemmel, kultúrával és hagyomá-
nyokkal ötvözött vonzó természeti tájainkat. Fedez-
ze fel Szlovákiát, a barátok országát.
Jöjjön, és győződjön meg személyesen a  természet 
változatosságáról, csodálja meg a  fenséges hegyor-

mok által őrzött mély völgyek varázsát, a  kristály-
tiszta vizű hegyi forrásokat és patakokat, valamint 
számos vadon élő állatot. Ajándékozza meg magát 
a  festői történelmi városok vagy a  világjelentősé-
gű, fi gyelemre méltó műemlékek megismerésének 
különleges élményével. Ismerje meg a  helyi külön-
legességek egyedülálló ízvilágát és a  hagyományos 
nemzeti konyhát. Ez csupán néhány sor abból a sok-
színű könyvből, amelynek szerzője maga Szlovákia, 
annak természete, történelme, kultúrája és hagyo-
mányai. Ha szeretne további egyedülálló látványos-
ságokat is megismerni, szabadidejét pedig lenyűgöző 

és felejthetetlen élményekkel kitölteni, tekintse ezen 
sorokat egyfajta meghívónak.

Fedezze fel Szlovákiát, a barátok országát

Hagyja magát inspirálni, és keresse fel 
azokat a  helyeket, ahol valóra válnak 
a  tökéletes üdülésről szőtt álmai. Ehhez 
mindössze annyit kell tennie, hogy kiválaszt 
egyet a nemzeti idegenforgalmi portál által 
kínált úti célok széles választékából:

www.slovakia.travel

Devín



Pozsony
A Duna menti szépség – így is nevezik Pozsonyt 
(Bratislava), Szlovákia fővárosát, amely a Kis-Kár-
pátok (Malé Karpaty) lábánál, Európa második 
leghosszabb folyója, a  Duna két partján terül el. 
Pozsony Európa legfi atalabb fővárosai közé tarto-
zik, holott gazdag történelme már több mint kéte-
zer évvel ezelőttre nyúlik vissza. 
A  látogatókat az élettel és kultúrával teli város 
meghittsége vonzza ide. Pozsony leglátványos-
abb része kétségkívül az Óváros (Staré mesto), 
ahol szűk utcácskákban sétálgatva csodálhatja 
meg a  gyönyörű történelmi műemlékeket. 
A leglátogatottabb és legkeresettebb műemlékek 
közé tartozik a  város meghatározó építménye, 
a pozsonyi vár, valamint a Szent Márton-széke-
segyház, a Prímás-palota, a Mihály-kapu, a régi 
városháza, a  Grassalkovich- és a  Mirbach-palo-
ta, illetve a  Slavín emlékmű. A  város központ-
jának számos csodálatos kis zugában otthonos 
kávézók és kiváló éttermek nyújtanak nem 
mindennapi gasztronómiai élményt. Pozsony, 
a  modern főváros, változatos, európai minősé-
gű szálláslehetőségeket kínál a  legigényesebb 
látogatók számára is. Pozsony az év minden 
szakában különféle kulturális, sport- és gasztro-
nómiai rendezvényeknek ad otthont, amelyek 
tökéletessé teszik e festői város felejthetetlen 
hangulatát. Említést érdemelnek továbbá a Ko-
ronázási Ünnepségek, a Pozsonyi Zenei Ünnep-
ségek és a Karácsonyi Vásár.
A főváros környéke számtalan és egyúttal változa-
tos időtöltési lehetőségeket kínál. Sétahajózást 

a közeli Dévény (Devín) várának romjaihoz vagy 
a dunacsúnyi (Čunovo) Danubiana kortárs múze-
umhoz, a kis-kárpáti régió kitűnő helyi borainak 
és gasztronómiai különlegességeinek megízlelé-
sét, könnyű kerékpárutakat a Duna mentén, vagy 
Vöröskő (Červený Kameň) lenyűgöző várának 
megtekintését. Mindez csupán egy kis ízelítő min-
dazon lehetőségek közül, melyek e gazdag törté-
nelmű régióban várják az idelátogatókat.

Rendezvénytippek
• Karácsonyi Vásár
• Bratislava Marathon
• Szlovák ételfesztivál (Slovak Food Festival)
• Gurmán Fest Bratislava
• Pozsonyi Kulturális Nyár és Várünnepségek
• Viva Musica!
• Nyári Shakespeare-ünnepségek
• Történelmi zene-, tánc-, kézműves- és  
 vívóbemutatók Dévény várában
• ÚĽUV Népművészeti napok
• Pozsonyi Zenei Ünnepségek
• Szőlőszüret
• Pozsonyi Jazznapok
• Szilveszter Pozsonyban
• Nyitott Pincék Napja

www.visit.bratislava.sk





Kulturális 
örökség
Ideális fekvésének Európa szívében, a több ezer éves 
történelemnek és a  szomszédos nemzetek hatásá-
nak köszönhetően Szlovákia sokszínű kulturális 
örökséggel rendelkezik. Ezek közé tartoznak a kelta 
települések, a római erődítmények, az ószláv kulti-
kus helyek, a  magyar nemesség kastélyai és várai. 
A  látogatókat középkori bányavárosok, reneszán-
sz és barokk paloták, görögkatolikus és pravoszláv 
fatemplomok, zsinagógák és temetők várják. 
A különböző korszakok és stílusok műemlékeit a vi-
lágháborúk közti időszak funkcionalizmusának és 
a növekvő városok szocialista realizmusának művei, 
illetve a modern irányzatokat tükröző, jelenkori al-
kotások egészítik ki.
A szlovák történelem nyomai városokba és városkák-
ba vezetnek, ahol a  kapukon, a  robusztus várfala-
kon, az őrtornyokban és a  fennmaradt középkori 
építészetben fellelhetőek az ősi történetük üzenetei. 
Ilyen Nagyszombat (Trnava), a legrégebbi szabad ki-
rályi város, amely a múltban több száz éven keresz-
tül volt Magyarország egyházi központja, s  amely 
számos csodálatos templomával a „Kis Róma“ elne-
vezést is kiérdemelte. Értékes történelmi gazdagsá-
got rejt az a 18 városi műemlékegyüttes is, amelyek 
egyedülálló szépségükkel megismételhetetlen han-
gulatot teremtettek. Legyen az a főváros, Pozsony, 
vagy Trencsén (Trenčín), Zsolna (Žilina), Nyitra 
(Nitra), vagy akár Közép-Szlovákia fővárosa, Besz-
tercebánya (Banská Bystrica). Európa legkeletibb 

Košice



nyugati típusú katedrálisa, amely egyben Szlová-
kia legnagyobb temploma is, a kassai gótikus Szent 
Erzsébet-székesegyház. Éppen Kassa tudhatta ma-
gáénak a 2013-as Európa Kulturális Fővárosa címet. 
A  Szűz Mária Mennybemenetele-templom tornyá-
ból, amely Szlovákia legmagasabb templomtornya, 
Iglóra (Spišská Nová Ves) és környékére nyílik cso-
dálatos kilátás. A  torony egyúttal a  legtöbb órával 
büszkélkedhet.
Szlovákia múzeumai és galériái számtalan értékes 
kincset rejtenek. Az ókori régészeti leletektől kezdve 
a  maga nemében európai ritkaságnak számító 
mezőlaborci (Medzilaborce) Andy Warhol Modern 
Művészeti Múzeum pop-art műveiig, és kortárs 
művészeti alkotásokig. A közös történelmet és a kö-
zépkor napjainkban is élő dicsőségét négy egykori 
királyi város képviseli: Késmárk (Kežmarok), Ólubló 
(Stará Ľubovňa), Bártfa (Bardejov) és Lőcse (Levo-
ča). E városok mindegyike számtalan kulturális és 
történelmi műemléket kínál, és tökéletes úti célja 
a gazdag történelem és a középkori hangulat megis-
merésével egybekötött családi kirándulásoknak.

Levoča Kežmarok

Bardejov

Spišská Nová Ves



A múlt ékkövei
A lenyűgöző természeti tájba ágyazódó méltóság-
teljes ékkövek régmúlt idők titkait hordozzák 
magukban. Ezek az ékkövek a várak, kastélyok és 
várromok, melyek emberemlékezet óta a szlovák 
történelem elválaszthatatlan részét képezik. Ös-
szesen 180 vár és várkastély, valamint 425 kas-
tély szolgált egykor a híres uralkodók lakhelyéül, 
melyek ellenálltak az ellenséges támadásoknak, 
és fontos történelmi események színhelyei vol-
tak. Még ma is dicsőség, elegancia és romantika 
árad belőlük. A  különböző történelmi korszako-
kat tükröző, változatos építészeti és művészeti 
stílusok felejthetetlen élményt nyújtanak a  lá-
togatók számára. Titokzatos történetek és híres 
regék fűződnek hozzájuk.
Az egyik legszebb és legjobb állapotban fennma-
radt vár csupán néhány tucat kilométerre fekszik 
Pozsonytól. Ez a  vár Vöröskő (Červený Kameň), 
amely egyedülálló varázsának köszönhetően 
a  közelmúltban különböző fi lmek és mesék for-
gatásának adott otthont. Pincéi Közép-Európa 
legnagyobb kiterjedésű föld alatti helyiségei. 
A  történelem kedvelői és a  romantika iránt lel-
kesedők biztosan megtalálják a magukét Bajmóc 
(Bojnice) mesés várában, amely a minden évben 
megrendezett Nemzetközi Szellem- és Kísértet-
fesztivál idején a  világ összes tájáról összegyűlt 
kísértetek, boszorkányok és vámpírok találko-
zóhelye. Az Árva folyó felett magasodó magas 
sziklaormon álló Árva (Orava) vára Szlovákia 
leglátogatottabb műemléke. Itt forgatták az első, 
fekete-fehér Dracula-fi lmet, és a Nosferatu című 

Červený Kameň



híres vámpírfi lmet is. A csodálatos, előkelő betlé-
ri (Betliar) kastélyt, amely vadászkastélyként 
szolgálta lakóit, egy gyönyörű angolpark veszi 
körül, amelyben műbarlang és vízesés is találha-
tó. Pompás belsejében festmények és egy hatal-
mas könyvtár nyűgözi le a látogatókat.
A  várak és kastélyok egyedülálló hangulatát éj-
szakai látogatások, illetve a rendszeres rendezvé-
nyek alkalmával is megtapasztalhatja. Számos 
műemlék ezenkívül szálláslehetőséget és megis-
mételhetetlen varázsú esküvői ünnepségek ren-
dezését is kínálja.

Oravský hrad

Bojnice



UNESCO-
műemlékek
A szlovák történelem legértékesebb ékességei egyedi-
ségüknek köszönhetően az UNESCO Világörökségi 
Listájára is felkerültek. A nagy renoméval rendelkező 
listán már 1993-ban helyet kapott három történel-
mi érték: Szepes vára (Spišský hrad) és környéke, 
Selmecbánya (Banská Štiavnica) és Vlkolinec (Vlko-
línec). 2000-ben csatlakozott hozzájuk Bártfa (Barde-
jov), a sárosi (Šariš) történelmi város, 2008-ban pedig 
a Kárpát-medence fatemplomai. 2009-ben a Szepes-
ség műemlékeinek együttesét Lőcse (Levoča) városá-
nak felvétele gazdagította.
A  szlovákiai népi építészet legjobb állapotban fenn-
maradt műemlékegyüttese Vlkolinec, amelyet 
eredeti faépítmények alkotnak, Liptó (Liptov) cso-
dálatos természeti környezetének szívében találha-
tó. A  műemlékegyüttes értékes hagyományokba és 
a  megismételhetetlen történelem rejtelmeibe kínál 
betekintést a látogatók számára. Selmecbánya, ame-
ly a  Selmeci-hegység vulkánjának közepén terül el, 
egy rendkívül mágikus és misztikus település. Meg-
hitt, hovatovább családias hangulata a  nagyvárosi 
nyüzsgés elől elrejtőzni vágyó vendégeknek szolgál 
menedékül. Szlovákia legtisztább formában fenn-
maradt gótikus városa, Bártfa egyedülálló, téglalap 
alakú terén áll a fi gyelemre méltó Szent Egyed-bazili-
ka. A szepesi régió számos egyedülálló műemlék meg-
tekintésére kínál lehetőséget. Történelmi ékessége 
kétségkívül Közép-Európa legnagyobb romos vár-
komplexuma, Szepes vára és annak környéke. A  vi-

Vlkolínec



lág legmagasabb faoltára, amely hársfából készült és 
18,62 m magas, Lőcsei Pál mester műhelyéből került 
ki, aki a  kor legismertebb fafaragója és szobrásza 
volt. A látogatók az oltárt a  lőcsei Szent Jakab-tem-
plomban tekinthetik meg. A  történelem tükrének 
részét képezi a  jelentős szlovák szakrális építészet 
is. A városi templomokon kívül az elsősorban Kelet-
-Szlovákiában található fatemplomok is káprázato-
sak. Legrégebbi közülük az Assisi Szent Ferencről 
elnevezett templom Hervartón (Hervartov), amely 
csodálatos gótikus faikonokat és falfestményeket 
rejt magában. Ezen értékes műemlékek megőrzött 
állapota, kivételessége, valamint az őket körülvevő 
csodálatos szlovákiai természet megismételhetetlen 
élményekkel kecsegtet.

Hervartov

Levoča



A népi építészet 
emlékei
Elődeink változatos életét, alkotókészségét és mű-
vészetét Szlovákiában a  szabadtéri múzeumok, más 
néven skanzenek és a népi építészet műemlék-rezer-
vátumai képviselik. Ezeknek az egyedülálló kiállítá-
soknak köszönhetően a  mai napig megcsodálhatók 
a hagyományos népi építészet és kultúra sajátos ele-
mei. Hitelesen számolnak be arról, miként festettek 
a  múltban a  szlovák nép lakóhelyei az egyes régiók-
ban. Olyan építészeti együttesekről van szó, amelyek 
egyszerű eszközökkel, ugyanakkor hihetetlen műsza-
ki pontossággal, művészeti kreativitással, valamint 
aprólékosan kidolgozott funkcionalitással készültek. 
A látogatókat kétségkívül lenyűgözik a kivételes rönk-
házak, a  fatemplomok, amelyek egy vasszöget sem 
tartalmaznak, vagy a  sziklába vájt házak és a  csodá-
latra méltó földalatti tárnák.
A  népi építészeti műemlékegyüttesek közt is valódi 
ritkaságnak számít Vlkolinec (Vlkolínec), a  varázsla-
tos kis falu. Csicsmány (Čičmany), a jellegzetes község 
egyedi, fehér díszítésű faházaival, Selmecbánya (Ban-
ská Štiavnica) pedig egyebek között a  természetben 
található Bányamúzeumával ragadja meg a  nagy-
közönség fi gyelmét. A  turócszentmártoni (Martin) 
Falumúzeum, amely átfogó képet nyújt Szlovákia 
egész területének hagyományos építészeti és lakás-
kultúrájáról, az ország legnagyobb szabadtéri néprajzi 
múzeuma. Szlovákiában tett látogatásunk során min-
denképpen érdemes felkeresni az Árvai Falumúzeu-
mot Zuberecben, a  Liptói Falumúzeumot Pribilinán 

Čičmany



Rendezvénytippek
•  Heligon-zenészek találkozója, fujarások 

szlovákiai országos találkozója Csicsmányban
•  Turóci folklórünnepségek, Szlovák 

Falumúzeum Turócszentmártonban
•  Folklórünnepségek a Roháč alatt, Árvai 

Falumúzeum Zuberecben
•  Szent Hubertus vasárnapja, Liptói 

Falumúzeum Pribilinán
•  Múzeumok éjszakája a bártfai fürdő 

skanzenjében

Svätý Kríž

(Pribylina), a  Kiszucai Falumúzeumot Vychylovkán, 
a  Sárosi Múzeumot Bártfán (Bardejov) vagy a  Vi-
horlát Múzeumot Homonnán (Humenné). De Szlo-
vákia szinte összes régiója gazdag népművészettel 
büszkélkedhet. A  népi építészet helyszínei tökéletes 
lehetőséget kínálnak egész napos kirándulásokra és 
a szlovákiai üdülés színesebbé tételére.



Szlovákia népe emberemlékezet óta összhangban 
élt a természettel, alázattal és tisztelettel viseltetett 
elődei, azok szokásai és tradíciói iránt. Mindez meg-
határozó szerepet játszott a  mindennapi életben, 
a népi kultúrában és a folklórban is. Ezért napjainkig 
számos hagyományőrző szokás maradt fenn a népi 
tradíciókból az építészetben, a  dalokban és táncok-
ban, jellegzetes szokásokban vagy a  népi alkotások-
ban, mesterségekben.
A  szlovák nép ügyességének és művészeti érzéké-
nek megnyilvánulásait napjainkban népi építészeti 
műemlékegyüttesek, skanzenek, folklórünnepségek, 
fesztiválok és Szlovákia tájegységeinek jellegzetes fal-
vai őrizték meg. Ilyen Kiszuca (Kysuce), Árva (Orava), 
Liptó (Liptov), a  Felső-Garam mente (Horehronie), 
a Szepesség (Spiš) vagy Sáros (Šariš). Az idelátogatók 
megcsodálhatják az egyedülálló faházak alkotta épí-
tészeti műemlékegyütteseket Osztornyán (Osturňa), 
Zsgyárban (Ždiar) és Podbjelben (Podbieľ), a sziklába 
vájt lakhelyeket Borfőn (Brhlovce), vagy a  tipikus 
borászati építményeket Szebellében (Sebechleby), az 
Öreghegyen (Starý vrch).
Hamisítatlan és jellegzetes népi hangulatot tapasz-
talhatnak meg a körtvélyesi (Hrušov), zubereci vagy 
helpai (Heľpa) folklórfesztiválokon és ünnepségeken. 
A  fujara, cimbalom vagy a  heligon tónusaival átita-

Egyedülálló 
népművészet 
és népszokások 



tott népzene mindenkit táncra perdít. Az impozáns 
népi hangszer, a  fujara melankolikus zenéje ráadá-
sul az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján 
is szerepel. 2013-ban a  „mennyei” terhelyi zene is 
csatlakozott hozzá. Az archaikus népzene Terhelyen 
(Terchová) és a környező észak-szlovákiai falvakban 
hallható.
A  néprajzi rendezvények egyedülálló betekintést 
nyújtanak a  régi mesterségekbe is, amelyek közül 
Szlovákiában a  drótosság, a  csipkeverés, a  kosárfo-
nás és a  fazekasság volt a  legjellemzőbb. Az egyik 
legjelentősebb rendezvény, amelyen a hagyományos 
mesterségek szakértői mutatják be a termékeiket és 
kézügyességüket, az Európai Népi Mesterségek Fesz-
tiválja. Rendszeresen július második hetében kerül 
megrendezésre az egykori szabad királyi városban, 
Késmárkon (Kežmarok).
A  szlovákok kultúrájában külön helyet foglal el 
a  hagyományos népviselet, az úgynevezett „kroj“. 
A  mai napig fi gyelmet ébreszt változatosságával, 
tarkaságával és jellegzetes kézi kidolgozottságával. 
Szlovákiában jelenleg 26 népviseleti régió található 
jellegzetes hímzési motívumokkal és megközelítőleg 
60 különböző népviselettel.
A szlovák népi hagyományok a mai napig fennmarad-
tak, és azokat az ország számos pontján rendszeresen 
felelevenítik. Az év elején tartják a farsangot, amely 
a vidámság és a lakoma időszaka, és amely során meg-
tekinthető a  változatos, rendhagyó maszkokkal teli 
farsangi felvonulás. A húsvét elmaradhatatlan kellé-
ke a lányok és nők korbácsolása és locsolása, a nyári 
időszakban János-tüzeket gyújtanak, a  karácsony 
pedig a  legszebb és népszokásokban leggazdagabb 
ünnepek egyike. A gazdag szlovák népi kultúra min-
den eleme kiemelkedő és értékes kincs, amely ebben 
a formában kizárólag Szlovákiában tekinthető meg.



A természet a maga sokszínűségével minden olyan 
látogatót magával ragad, aki hajlandó felfedezni 
annak csodálatos és kivételes zugait. Nemcsak 
a világ legkisebb óriáshegységéről, Közép-Európa 
legnagyobb karsztvidékéről, az érintetlen őserdő-
kről van szó, hanem a  kilenc nemzeti park leny-
űgöző és rendkívüli élményéről is.
A Tátrai Nemzeti Park, amely a legrégebbi tátrai 
park és 1993 óta az UNESCO bioszféra-rezervá-
tuma, két szimbólummal is büszkélkedhet. Az 
egyik a magashegyi virág, a havasi gyopár, a má-
sik az értékes, endemikus állatfaj, a tátrai zerge. 
A  Szlovák Paradicsom Nemzeti Park a  karsztos 
fennsíkok, szorosok és vízesések vonzó világát 
tárja elénk. A Murányi-fennsík Nemzeti Park vad 
hegyvidékén található védett növények és állatok 
gazdag állományát a  látogatók egy ritka lófajta, 
a  hucul hátáról tekinthetik meg. Közép-Európa 
legnagyobb karsztvidéke a  Szlovák-karszt Nem-
zeti Park, amely több mint 1000 barlangot és 
szakadékot rejt. Ezek némelyike felkerült az 
UNESCO Világörökségi Listájára is. A  Pieninek 
a  legkisebb nemzeti park, csodálatos természe-
ti képeit a látogatók a Dunajec határfolyón való 
tutajozás alkalmával is megcsodálhatják. A kelet-
-szlovákiai Poloninek Nemzeti Park egyik tipikus 
vonását az egyedülálló hegyoldali rétek, az ún. 
polonyinák (poloniny) képezik, melyekről a  ne-
vét is kapta. Egyedülálló kárpáti bükk őserdői az 
UNESCO Világörökségi Listáján is szerepelnek. 
A vidék további jellegzetessége a „Poloniny sötét 
égbolt park“, amely a  fényszennyezettség szem-

pontjából a  legsötétebb Szlovákiában. A nagyvá-
rosok zajától távoli, menedéket nyújtó nyugalom, 
a jótékony hatású csönd, amely Szlovákia jellegze-
tes tájegységeinek romantikus zugaiban található, 
mindenki számára lehetővé teszi, hogy elrejtőz-
zön a hétköznapok gondjai elől. A természetszere-
tő látogatóknak tökéletes pihenést és teljes értékű 
feltöltődést nyújt.

A varázslatos természet

Západné Tatry



Slovenský raj



Kevés olyan ország van, amely annyi változa-
tos föld alatti karsztos képződménnyel büszkél-
kedhet, mint Szlovákia. Több mint 7000 ismert 
barlang található itt, melyek közül 17 áll nyitva 
a  nyilvánosság előtt. A  legjelentősebbek és le-
gértékesebbek a  Szlovák-Karszt barlangjai és 
a Dobsinai-jégbarlang, amelyek az UNESCO Vilá-
görökségi Listájára is felkerültek.
Egyedülálló értékkel bír a  Martonházi-aragonit-
barlang (más néven Ochtinai-aragonitbarlang), 
amely a maga nemében egyetlen Európában. Rit-
ka föld alatti járatait aragonitkristályok díszítik, 
amelyek helyenként porhanyós korallok vagy 
hófehér bokrocskák alakját öltik. Domicán, a Szlo-

vák-karszt legnagyobb ismert barlangjában, csó-
nakázásra is van lehetőség a Styx folyón. Szlovákia 
barlangjai igazi ékkövek, amelyek nem minden-
napi élményekkel kecsegtetik a  látogatókat, akik 
egyben megismerhetik a  föld alatti világ titokza-
tos szépségeit is.

Föld alatti ékkövek

Látogatható barlangok
Bélai-barlang
Bisztrai-barlang
Deményfalvi Szabadság-barlang 
Deményfalvi-jégbarlang
Dobsinai-jégbarlang
Domicai-barlang
Driny-barlang
Gombaszögi-barlang 
Harmaneci-barlang
Jászói-barlang
Ochtinai-aragonitbarlang
Vázseci-barlang

Barlangok egyéni belépéssel 
Bajmóci várbarlang 
Halott denevérek barlangja
Zlá diera-barlang
Várhosszúréti Buzgó-barlang
Kis-Stanišovská-barlang
Prépost-barlang – az őskor múzeumaDobšinská ľadová jaskyňa

Jasovská jaskyňa



A víz Szlovákia egyik legnagyobb kincse. Az itteni 
ivóvízkészletek a legjelentősebbek közé tartoznak 
a  világon. Köszönhető ez elsősorban a  Dél-Szlo-
vákiában található Csallóköznek (Žitný ostrov), 
amely Európa legnagyobb szárazföldi szigete. A víz 
Szlovákiában nem csak éltető erővel bír, de számos 
lehetőséget kínál a felhőtlen szórakozásra és a kel-
lemes pihenésre is.
A vad hegyi patakok és a kristálytiszta vizű gleccser-
tavak szépsége emeli a tartalmas hegyi üdülés értékét, 
míg a  természetes tavakban, víztározókban, folyók-
ban és bányatavakban való fürdőzés frissítőként hat 
a  forró nyári napokon. Kétségkívül felejthetetlen 

attrakció a Dunajec, a Vág (Váh) és az Árva (Orava) 
folyón való tutajos kirándulás, amit gyakran zenei 
programmal, vagy helyi gasztronómiai különlegessé-
gek kóstolójával gazdagítanak. Az adrenalinsportok 
kedvelői bizonyosan nem hagyják ki a vadvízi evezést 
a Belá, a Dunajec és a Garam (Hron) folyón.
A  korszerű termál- és élményfürdők egész évben 
a  pihenés és a  kellemes kikapcsolódás oázisai. Fe-
lejthetetlen élményt nyújt a  hófedte hegycsúcsok 
alatti fürdőzés. A vizek számos sportolási lehetőséget 
nyújtanak, valamint – elsősorban a nyári időszakban 
– a legváltozatosabb kulturális és sportesemények he-
lyszínéül is szolgálnak.

Víz melletti kikapcsolódás és szórakozás

Orava



Szlovákia mérhetetlen föld alatti gazdagsággal 
van megáldva. Ennek gyógyító ereje és az embe-
ri szervezetre gyakorolt jótékony hatása 1500 
ásványi forrás formájában tör a  felszínre. Ezeket 
gyógyító és regeneráló hatásuknak köszönhetően 
emberemlékezet óta különlegesnek és fi gyelemre 
méltónak tartották.
A szlovákiai gyógyfürdők Közép-Európa legrégebbi 

A természet 
nyújtotta 
egészség

Sklené Teplice

Trenčianske Teplice



Rajecké Teplice

Piešťany

és legkiválóbb gyógyfürdői közé tartoznak. A legis-
mertebb közülük valószínűleg Pöstyén (Piešťany), 
amely nem csak termálvizéről, de gyógyító hatású 
kénes iszapjáról is híres. Rajecfürdő (Rajecké Tep-
lice) érdekes, antik atmoszférájával lepi meg a  lá-
togatóit, Stubnyafürdő (Turčianske Teplice) pedig 
egyedülálló gyógykezelésével, az ún. Stubnyafürdői 
Aranykúrával. Európai ritkasággal két fürdőváros 
büszkélkedhet. Ilyen Szklenófürdőben (Sklené 
Teplice) a  találó „Parenica“ nevű barlangi gőzfür-
dő, Trencsénteplicben (Trenčianske Teplice) pedig 
a  törökfürdő, a  Hamam. A  Magas-Tátra hegyvidé-
kének rendkívül tiszta levegője számos helyi klíma-
fürdőben segít leküzdeni mind a  felnőttek, mind 
a gyermekek légúti betegségeit. A szlovák fürdővá-
rosok kivételes hangulatát a  lenyűgöző környezet 
teszi teljessé, amely számos lehetőséget nyújt az ak-
tív időtöltésre és a kulturális igények kielégítésére.



A szlovák természetet – amely oly sok lenyűgöző és 
rendkívüli élménnyel kecsegtet – az aktív és egészsé-
ges pihenés kedvelői az egyik legkörnyezetkímélőbb 
közlekedési eszköz, a  kerékpár nyergén fedezhetik 
fel. A kerékpárutak lélegzetelállító sziklatömbök, ka-
nyonok, szorosok, rejtelmes völgyek és tekervényes 
meanderek mellett vezetnek. Csodálatos vízesések 
és más ellenállhatatlan természeti látnivalók között 
kerékpározhatunk, miközben Szlovákia értékes ál-
lat- és növényvilágával találkozhatnak. A kerékpáro-
sok Szlovákiában a rendkívüli természeti szépségek 
mellett felfedezhetik az ország egyedülálló kultu-
rális örökségét is, legyen szó középkori városokról, 
romantikus várakról, kastélyokról és várromokról, 
pompás palotákról vagy kivételes régészeti lelőhely-
ekről. Jelenleg az egyik legvonzóbb kerékpárút Szlo-

vákiában a „Kerékpáron Szlovákián keresztül“ nevű 
távolsági kerékpárútvonal. Aki végighalad rajta, an-
nak lehetősége nyílik számos egyedülálló műemlék 
és természeti érdekesség megtekintésére. Az útvo-
nal a Duna menti sík vidékről indul, a Kis-Kárpátok 
szőlődombjain keresztül, a  Vág mentén, Kiszucán, 
Árva és Liptó festői hegyvidékein, az Alacsony- és 
Magas-Tátra hegylábain keresztül Poprád felé, vagy 
egyenesen a  Szlovák Paradicsomba. Az útvonalat 
mintegy 750 km hosszú, kijelölt távolsági kerékpá-
rutak rendszere alkotja. Ezek további lehetőségeket 
nyújtanak Szlovákia változatos tájainak kényelmes 
megismerésére, valamint a  kijelölt regionális kerék-
párutakon való kalandozásra.
Az adrenalinsportok kedvelői próbára tehetik képes-
ségeiket a freeride és downhill pályákon a magas- és 

alacsony-tátrai, bachleda-völgyi, Malinô Brdó-i vagy 
ócsadi (Oščadnica) bike-parkokban.

Kerékpáron Szlovákiában

Szlovákián keresztül:
Dunai kerékpárút
Hernádi kerékpárútvonal
Kiszucai kerékpárútvonal
Liptói kerékpárútvonal
Kis-Kárpátok kerékpárútvonal
Morva-kerékpárút
Árvai kerékpárútvonal
Poprádi kerékpárútvonal
Vág menti kerékpárútvonal

www.vitajtecyklisti.sk

Nízke Tatry



Szlovákia változatos természeti adottságai szám-
talan lehetőséget nyújtanak az aktív üdülés kedve-
lőinek a kellemes és sportos időtöltésre. Legyen az 
magashegyi turizmus, hegymászás, adrenalinsport, 
lenyűgöző szórakozás vízen vagy levegőben – min-
denki, aki kedveli a mozgást, egyedülálló és felejthe-
tetlen élménylehetőségek sokszínű kínálatából 
válogathat.
Az ország egyedi és nem mindennapi szépségű 
régióit a  látogatók több mint 14 000 kilométer-
nyi kijelölt turistaútvonalon, vagy ugyanilyen 
hosszú kijelölt kerékpárútvonalon fedezhetik fel. 
Megcsodálhatják a  Szlovák Paradicsom szépséges 
kanyonjait, vízeséseit, szurdokait és szakadékait. 
Turisztikai felfedezésre várnak a Szlovák-karszt és 
a  Murányi-fennsík karsztos képződményei, a  Já-
nošík-szoros a  Kis-Fátrában, vagy a  Polonyinák 
érintetlen őserdői is. A jobb erőnléttel rendelkezők 
megmászhatják Szlovákia legnagyobb és egyben 
a  világ legkisebb óriáshegységének, a  Magas-Tát-
rának valamelyik csúcsát, melyek közül 25 eléri 
a  2500 m-es tengerszint feletti magasságot. Min-
den lelkes turista értékelni fogja a  Szlovákia legs-
zebb, az ország második legnagyobb hegységéhez, 
az Alacsony-Tátrához tartozó mintegy 100 km-es 
hegygerincen szerzett izgalmas és szokatlan élmé-
nyeket. Ezenkívül a Kócs-hegység (Chočské vrchy), 
a Sztrázsói-hegyek (Strážovské vrchy) és a Szulyó-
-hegyek (Súľovské vrchy) környezetében tett kirán-
dulások is rendkívül vonzónak számítanak.
Az adrenalinsportok kedvelői léggömbből, sárkány-
repülőből vagy ejtőernyőzés közben is megcsodál-

hatják Szlovákia varázslatos tájait. A  vízi sportok 
kedvelői pedig a dunacsúnyi (Čunovo) vagy a liptós-
zentmiklósi (Liptovský Mikuláš) vadvízi központo-
kban élhetik ki szenvedélyüket. A  golf szerelmesei 
technikájukat, pontosságukat és türelmüket gon-
dosan karban tartott golfpályákon tehetik próbára, 
melyek csodálatos környezetben helyezkednek el 
a városok és a hegyi központok közelében.
Az aktív pihenés és az egészséges életmód minden 
kedvelője valóra válthatja vágyait és álmait, amenny-
iben úgy dönt, hogy Szlovákiában tölti a szabadidejét.

Aktív pihenés

Vysoké Tatry

Chopok – Nízke Tatry



A  szlovákiai hegyek a  téli sportok kedvelőinek 
különböző nehézségű sípályákat és csodálatos 
lesiklópályákat kínálnak nemcsak a  snowboard 
szerelmeseinek. A téli hónapokban a hófedte, mél-
tóságteljes lejtők is alkalmasak a  téli turizmusra, 
a hegyoldalakról pedig felejthetetlen kilátás nyílik 
a  hóval fedett csúcsokra. Az Alacsony- és Magas-
-Tátra, a Kis- és Nagy-Fátra, de számos más hegy-
ség is rejt kisebb-nagyobb, korszerű vagy otthonos 
központokat, ahol családias környezetben sportol-
hatnak kezdők, haladók, gyermekes családok és re-
kreációs síelők egyaránt. 
A nehéz és igényes síterepek próbára teszik a síal-
pinizmus megszállottjainak képességeit, akik igy-
ekeznek elkerülni a  zsúfolt sípályákat, és inkább 
a  csendes természet porhótól szikrázó, érintetlen 
ölén szeretnek síelni. A  szlovákiai síközpontok 
gondozott és rendben tartott lesiklópályáin kívül 
a sífutást űzők is megtalálják a magukét, de a snow-
bord-sporttelepek, síiskolák és -óvodák is várják 
a látogatókat, ahol felszerelést is kölcsönözhetnek. 
Akik nem síelnek, azok is megtalálják a szórakozá-
sukat. Olyan adrenalinsportok gazdag választéka 
várja őket, mint a hófánk (snowtubing), a kitewing, 
a  bobpályák, szánkópályák vagy korcsolyapályák. 
A  legtöbb színvonalas üdülőközpontnak termé-
szetes tartozéka a  műhó, az éjszakai síelés és az 
éttermi szolgáltatások széles választéka. A legjobb 
síközpontok apres-ski bárokkal és különféle szóra-
kozóhelyekkel rendelkeznek, a  látogatókat pedig 
számos rendezvénnyel várják. Az egyik legked-
veltebb téli sport a  kutyaszánfutam, amelynek ki-

váló körülményei és sokéves hagyományai vannak 
Szlovákiában. Turecka (Turecká) hegyi település 
rendszeresen ad otthont a  szánversenynek, mely-
nek alkalmával a látogatók maguk is kipróbálhatják 
a  hagyományos faszánokat, az ún. „krnyacskákat” 
(krňačky), amelyek hatalmas kalanddal kecsegtet-
nek a hagyományos szánkózáshoz képest.

A téli sportok paradicsoma



A Szlovákiába látogatók számos egyedülálló, rendsze-
resen megrendezésre kerülő sport-, kulturális vagy 
néprajzi eseményen vehetnek részt, melyek felejthe-
tetlen hangulatot kínálnak.
Szlovákia fővárosát, Pozsonyt a  Koronázási Ün-
nepségek alkalmával minden évben királyok, 
királynők, nemesek, trubadúrok és kíváncsi né-
zők sokasága lepi el, és igazi középkori nyüzsgés 
kerekedik. A  szlovák és külföldi zenei élet jelen-
tős alkotásainak bemutatására szolgál Szlovákia 
legnagyobb presztízsű, sokéves hagyománnyal 
rendelkező nemzetközi fesztiválja, a Pozsonyi Ze-
nei Ünnepségek. Szlovákia legnagyobb szabadtéri 
zenei fesztiválja a  Pohoda, amely minden évben 
a  trencséni repülőtéren kerül megrendezésre. 
A Art Film Fest nevű fi lm- és művészeti fesztivál 
jelenleg Közép-Európa egyik legfontosabb fi lmes 
eseménye. Az egyes régiók népszokásai bemuta-
tásának céljából Szlovákia-szerte számos néprajzi 
fesztivál zajlik. Ezek közül a  legnagyobbak a  Vi-
chodnai (Východná), a Miavai (Myjava), a Terhelyi 
(Terchová) és a  Gyetvai (Detva) Folklór Fesztivál. 
A  rendezvényeken lépten-nyomon magunkba 
szívhatjuk a népművészetet és a folklórt. Rettegés, 
ugyanakkor jókedv lesz úrrá mindenkin Szlovákia 
legszebb várkastélyában, Bajmócon, a Nemzetközi 
Szellem- és Kísértetfesztiválon. A  Körmöcbány-
ai Gagek (Kremnické gagy) a  jó humor és szatíra 
egyedülálló fesztiválja, amelyen kiemelkedő szlo-
vák és külföldi színházi, kabaré- és zenei társula-
tok és szólisták vesznek részt. A  pozsonyi ÚĽUV 
Népművészeti Napok a  népművészeti mestersé-

geket bemutató egyik legjelentősebb rendezvé-
ny Szlovákiában. A  legkiválóbb népművészeti 
kézműves mesterek közvetlenül a  látogatók sze-
me láttára mutatják be művészetüket. A  színház 
szerelmesei számára különleges eseményt jelen-
tenek a  Zólyomi Várjátékok, amelyek a  zólyomi 
vár egyedülálló hangulatú várudvarán kerülnek 
megrendezésre. A legjelentősebb sportesemények 
közé tartozik a  Nemzetközi Békemaraton, amely 
1924 óta rendszeres programját képezi Kassa vá-
rosának, s büszkén tudhatja magáénak az Európa 
legrégebbi maratonja címet.

Figyelemre méltó rendezvények



A  kultúrán, történelmi műemlékeken, a  sport 
és közösségi szabadidőtöltés számtalan lehet-
őségén túl Szlovákia a  legigényesebb ínyencek 
elvárásainak is képes eleget tenni. A  hagyomá-
nyos szlovák konyha elsősorban a sajtok és a tej-
termékek rajongóinak kedvez. A  legjellemzőbb 
szlovák nemzeti étel a  juhtúrós galuska sza-
lonnával, amelyhez jól illik egy köcsög sűrű író. 
Érdemes azonban kipróbálni más, hagyomány-
os szlovák ételeket is, amilyen a  zsíros kenyér 
hagymával vagy a  házi füstölt és nem füstölt 
sajtok. A  látogatók megízlelhetik a  bablevest 
vagy a fokhagymalevest, amely cipóban kerül az 
asztalra, vagy a kitűnő káposztalevest is füstölt 
hússal, kolbásszal és gombával. Édesség gyanánt 
étkezésünket az első szlovákiai védett termék-
kel, a  szakolcai kürtőskaláccsal vagy a  gazdag 
mák- és diótöltetű Pozsonyi kifl ivel fejezhetjük 
be. Megismételhetetlen gasztronómiai élményt 
nyújtanak a  különböző libakülönlegességek is, 
amelyek elsősorban Tótgurab (Slovenský Grob) 
nevéhez fűződnek. Az ízletes szlovák specialitá-
sok a  tipikus pásztorszállások (salaš) környeze-
tében tökéletesen teremtik meg a gasztronómiai 
élmény és a természet összhatását. A minőségi 
ételek nemcsak a kiváló helyi különlegességeket 
kínáló hagyományos környezetben készülnek, 
hanem a legkorszerűbb, első osztályú éttermek-
ben is megtaláljuk őket. A kulináris élményt ki-
váló szlovák borok koronázzák meg Szlovákia 
borrégióiból, a  kelet-szlovákiai Tokaji borvidék-
től a Kis-Kárpátoki borrégióig.

Szlovákia hagyományos ízei
Rendezvénytippek
•  Slovak food festival, Pozsony
• Grilliada, Besztercebánya
•  Gurmán Fest, Pozsony
• Gurmán Fest, Kassa
•  Trdlofest Skalica (szakolcai kürtőskalács-fesztivál)
•  Juhtúrósgaluska-főző és -evő világbajnokság, 
Turecka (Turecká) és Terhely (Terchová)

Borutak
Kis-Kárpátok borút
Nyitrai királyi borút
Tokaji borút
Honti borút
Zsitva menti borút
Erdőháti borút
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Tippek kiránduláshoz



Szlovákia fővárosa gazdag történelemmel, termé-
szeti környezettel és korszerű építményekkel várja 
a látogatókat. Csak kevesen hagyják ki a Pozsonyi 
várat és a benne található Történelmi Múzeumot, 
és kellemes meglepetéssel szolgálnak a pozsonyi vár 
kertjei is a városra nyíló kilátással. Az Óvárosban 
található Szent Márton-dómhoz a váralja festői 
utcácskáin keresztül juthatunk el. A gótikus temp-
lom 19 osztrák–magyar király és királynő koroná-
zásának volt tanúja, beleértve az európai jelentő-
ségű uralkodónőt, Mária Teréziát. A történelmi és 
kulturális műemlékekben rendkívül gazdag Főtér 
egyedi hangulata mindenkit elkápráztat. A  té-
ren több palota, Pozsony Városi Múzeuma és 
a  Régi városháza található, melyek hangulatát 

A  Malackai (Malacky) angolparkban az új-
jáépített Pálff y-szobát bemutató Pálff y-kas-
télyt látogathatjuk meg korabeli berendezési 
tárgyakkal. Semmiképp sem érdekes kihagyni 
a Ferences kolostort és a Szent Lépcső–kápolnát 
magában foglaló kolostort sem. Itt találhatók 
a Pálff yak és a ferences-rendi szerzetesek kriptái 
is. Az Erdőháton található a történelmi Magyar-
ország legrégebbi zarándokhelye, Máriavölgy. 
Felfrissülést a Kamenný mlyn strand Borovica 
nevű biomedencéje kínál. A  történelem titkait 
Borostyánkőn (Pajštún), a  Kis-Kárpátok nyu-
gati hegylábán fekvő Borostyánkő (Borinka) 
község feletti egykori középkori őrvár romjai 
között fedezhetjük fel. Nagylévárdon (Veľké 
Leváre) a Habán-udvart – népi építészeti mű-
emlékvédelmi rezervátumot és a  Habán Mes-
terségek Múzeumát tekinthetjük meg. 

A  Szentgyörgyi (Svätý Jur) városi műemlékvé-
delmi területen egy 13. századi gótikus templomot 
látogathatunk meg. A Bazini (Pezinok) Kiskárpáti 
Múzeum az egyedülálló szőlőprések legnagyobb 
gyűjteményével a  szőlészet és a  borászat történetét 
mutatja be. Az angolparkkal körülvett reneszánsz kas-
tély pincéiben egész éves Nemzeti borszalon című 
kiállítás várja a látogatókat borkóstolási lehetőséggel. 
A Vénasszony-hágó (Pezinská baba) túrázási, té-
len pedig síelési lehetőséget kínál. Modor (Modra) 
a bor mellett a Ľudovít Štúr Múzeumáról és a Szlo-
vák Kerámia Múzeumáról híresült el. A Kis-Kárpátok 
709,2 m magas Veľká homoľa nevű csúcsán kilátó 
várja a  turistákat. A Kis-Kárpátok legszebb várában, 
Vöröskőn (Červený Kameň) a  nemesi és polgári 
lakáskultúrát bemutató múzeum és fegyvermúzeum 
található. Az egykori reneszánsz erődítmény egyedül-

1 ajánlat: Pozsony, a történelmi város

3 ajánlat: A Hegyhát (Záhorie) 
mindenki szívébe belopódzik

2 ajánlat: A gótikától egészen Štúrig

álló állapotban fennmaradt védelmi rendszerén kívül 
Európa legnagyobb föld alatti pincerendszerét tekint-
hetjük itt meg. 

Pozsony 
és környéke
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a Roland-szökőkút teszi teljessé. A prímási palotá-
ban 17. századi ritka angol gobelineket és képtárat 
tekinthetünk meg. Szecessziós gyöngyszemként 
emelkedik ki a Kék templom kék színű vakolattal 
és tetővel. A  vártól az Óváros utcácskáin vezető 
városnéző utat egész évben a  nosztalgiavonat-
tal (Prešporáčik) tehetjük meg. A  Duna jobb 
oldali partján Közép-Európa legrégebbi nyilvános 
parkjában, a  Mária Terézia által alapított Janko 
Kráľ - Kertben (Sad Janka Kráľa) pihenhetünk 
meg. A kert a Szlovák Nemzeti Felkelés függő-
hídjával végződik, amelyen a Pozsony környékére 
nagyszerű kilátást nyújtó UFO kávézó található. 
A Dunát sétahajózás közben is élvezhetjük. Több 
körút áll rendelkezésre – a  pozsonyi körúttól 
kezdve egészen Dévényig, vagy a ellenkező irány-
ban Bősig (Gabčíkovo).

Távolság Poszonyból a legtávolibb célba: 45 km (Pozsony – Nagylévár)



NAGYSZOMBAT 
ÉS KÖRNYÉKE
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Tippek kiránduláshoz



A  nagyszombati régió a  Dél-Morva kerülethez egy 
közös látványosság – az egyedülálló Baťa-csatorna 
(Baťov kanál) vízi útvonal révén kötődik. Az útvo-
nalhoz Szakolcáról (Skalica) juthatunk el. A  csa-
tornát a  múlt század 30-as éveiben a  terület öntö-
zése céljából építették ki, jelenleg turisztikai célokra 
használják, a  vízi és kerékpáros turizmus, illetve az 
aktív pihenés ötvözését teszi lehetővé. A  Szakolca 
(Skalica) – Sudoměřice útvonalon a  Výklopník ki-
látótorony, egy különleges műszaki műem-
lék is megtalálható. Szakolcán  13 szakolcai 
műemléket találunk, melyeket az idegenvezetővel 
kísért kirándulás alkalmával ismerhetünk meg. Kós-
toljuk meg a  jellegzetes szakolcai kürtőskalácsot 
(Skalický trdelník)! Tartózkodásunkat a Szakolca 
és az Arany-völgy (Zlatnícka dolina) között ve-
zető (7 km), különböző kerékpárutakon tett biciklis 
kirándulás révén tehetjük színesebbé. A gyalogtúrák 
kedvelői a Szomolányi-karszt (Smolenický kras) 
tanösvényén is elindulhatnak. Kellemes sétát tehe-
tünk a  Hlboča karsztvölgyben, a  Vlčiareň mezőn 
keresztül egészen a  Driny-barlangig, onnan pedig 
Szomlány Jahodník városrészébe. A Driny-barlang 
Nyugat-Szlovákia egyetlen a nagyközönség előtt nyi-
tott barlangja. A  450 m hosszú barlanglátogatás so-
rán 10 m-es szintkülönbséget és 151 lépcsőt kell le-
győznünk. A levegő hőmérséklete 7,1 és 7,8 °C között 
mozog. A szűk folyosókon és a barlangcsarnokokban 
káprázatos cseppkődíszítés és fogazott szegélyezésű 
cseppkőfüggönyök kápráztatják el az ide látogatókat.  

Nagyszombaton (Trnava) avagy Tirnaviában – a vi-
lágborok régiójában – a látogatók megkóstolhatják 
a királyok italát. Nagyszerű élményt nyújt a boltíves 
pincék és a  legjobb helyi borászatok valamelyikének 
meglátogatása. A szlovákiai kis Rómaként is emle-
getett Nagyszombaton összesen 8 templom és két 
zsinagóga található. A  legértékesebb vallási helyszí-
nek közé a korai barokk templom, Keresztelő Szent 

János temploma tartozik. Nagyszombat legrégebbi 
temploma a  román stílusú Szent Miklós-templom. 
Kevésbé hagyományos útnak minősül az ószláv italnak 
tartott mézbor nyomait követő út. Elődeink a méz-
bort kivételes alkalmakkor fogyasztott, ünnepélyes 
italként tartották számon. Alsókorompán (Dolná 
Krupá) akár 8 fajta bort is megkóstolhatnak a lá-
togatók. Állítólag Beethoven az ottani kastélyban al-
kotta meg a gyönyörűséges Holdfény-szonátát. 

A  Nagyszombati kerület északkeleti részében a  vi-
lághírű fürdőváros, Pöstyén várja a  látogatókat. 
A  fürdő egyedülálló kénes gyógyvízforrásairól 
és utánozhatatlan gyógyiszapjáról híres, melyek 
elsősorban a  mozgásszervi betegségek kezelésére 
alkalmasak. Tehetünk egy sétát a 156 m hosszú Osz-
lopcsarnok-híd (Kolonádový most) alatt, amelyen 
a fürdő jelképe, a Mankótörő (Barlolámač) szobra is 
áll. A fürdőkultúra történetéről a Szlovákiában a maga 
nemében egyedülálló Balneológiai múzeumban 
tudhatunk meg többet. Kellemes turisztikai sétalehe-
tőséget és számtalan kerékpárutat, illetve görkorcso-
lyapályát nyújt a Sĺňava-víztározó környéke.

Az 1895-ből származó tallósi (Tomášikovo) vízi-
malom egyedülálló építménynek számít. A  Kis-Du-
na partjának szemet gyönyörködtető, természetes 

1 ajánlat: A vízen át az édes kísértéshez

4 ajánlat: A világhírű fürdők varázsa

2 ajánlat: A kis Róma és világborok

3 ajánlat: A víz régiójában 

Nagyszombat 
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Távolság Nagyszombatból a legtávolibb célba: 65 km (Nagyszombat – Szakolca)

környezetében található épület eredeti állapotát 
a szerkezetbe való zavaró beavatkozások nélkül és mű-
ködőképes malomberendezéssel sikerült fenntartani. 
A Pozsonyeperjesen (Jahodná) bérelt csónakon le-
evezhetünk a Kis-Dunán. Az egész család számára 
szóló szórakozást nyújt a nagymegyeri (Veľký Me-
der) Th ermal Corvinus termálfürdő, amely Tallós 
községtől mintegy 35 km-re található. A fürdőben 25 
és 37 oC közötti hőmérsékletű, kilenc medence talál-
ható. A termálvíz a mozgásszervi betegségek gyógyí-
tására alkalmas. A területen található az egész család 
– benne a  legapróbb Tarzan-jelöltek – számára szóra-
kozást nyújtó Tarzánia kötélpark is.  
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Tippek kiránduláshoz



Myjavské kopanice vidékén található Milan 
Rastislav Štefánik tábornok szülőháza, Ko-
saras (Košariská) községben pedig az emlék-
szobája. A piros jelzésű kopanicei kerékpárút 
biciklin bejárható Berezón (Brezová pod Bradlom) 
keresztül egészen Idabukócig (Bukovec). Miavát 
(Myjava) a helyi evangélikus templom 60 m ma-
gas, ún. miavai tornyából szinte testközelből 
láthatjuk. Az alsóbereki (Brestov) pálinka-
főzdében megismerhetjük a  gyümölcspárlás 
folyamatát, és megkóstolhatjuk a  különböző 
gyümölcspárlatokat. A pálinkafőzde a további 10 
megállót kínáló ún. kopanicei gyümölcspárla-
ti útvonal részét képezi. Felfrissülést a  Stará 
Myjava víztározó azonos nevű üdülőhelyén 
találunk. A látogatókat ezenkívül egy kötélpálya-
központ is várja. 

Ki ne ismerné a  „vérszomjas grófnő” legendáját? 
Csejte (Čachtice) várának látogatását Báthory 
Erzsébet grófnő vérének – azaz a helyi vörösbornak 
a  megkóstolásával tehetjük érdekesebbé. A  község 
történelméről és személyiségeiről a  csejtei rene-
szánsz stílusú Draskovics-kastélyban tudhatunk 
meg többet.  A Trencsén felé vezető úton semmiképp 
sem kerülhetjük el Beckó (Beckov) várát. A  vár 
az azonos nevet viselő település feletti 60 m magas 
meredek sziklán áll. Királyok, nagyhatalmú nemesek 

A  legrégebbi szlovákiai állatkert Bajmócon 
(Bojnice) található. Az állatkert nemrég fennállá-
sának 60. évfordulóját ünnepelte, és mintegy há-
romezer állatfajával Szlovákia leggazdagabb állat-
kertjei közé tartozik. Semmiképp sem hagyhatjuk 
ki a bajmóci várkastélyt sem. Varázsa leginkább 

a kastély honlapján közzétett egyedülálló rendezvé-
nyek alkalmával válik különlegessé. A kastély megte-
kintése során az arany mennyezetű Arany Szalon, 
az Orientális és Kék Szalon, illetve a  Márvány 
és Címerek Terme áll nyitva a nyilvánosság előtt.  
A régió bányászatának történetével a Cégely (Cígeľ) 
barnaszénbányájában található Felső-nyitrai Bá-
nyászati Természeti Múzeumban, a bányába le-
ereszkedve ismerkedhetünk meg. 

Trencsénteplicben (Trenčianske Teplice) a  Ze-
lená žaba fürdőben pihenhetünk. Az úszás, 
a  különböző sporttevékenységek és szórakozás 
mellett semmiképp se hagyjuk ki a szaunavilágot az 
erdőben elhelyezkedő és Európában egyedülállónak 
számító négy szaunával. Alapos pihenés után részt 
vehetünk a  trencséni vár éjszakai látogatásán, 
amelynek időpontját a  vár honlapján találhatjuk 
meg. Tekintsünk bele a Szerelem kútjába, amelyet 
a legenda szerint Omar ásott hőn szeretett Fatimája 
kiszabadításáért, és menjünk fel a Mátyás-torony-

1 ajánlat: „Kopanicei” kalandok

4 ajánlat: Romantika 
a kastélyban és az állatkertben

3 ajánlat: 
A Vág és a Tátra urának várában

2 ajánlat: 
Kerékpáron a legendák nyomában 

ba is! A 3. emeleten Csák Máté, a trencséni nagyúr 
dolgozószobáját is megtekinthetjük – az egykori kis-
király állítólag 50 várat tudhatott a magáénak. A tör-
ténelmi Elizabeth szálloda erkélyéről a vársziklán 
egy latin nyelvű római felirat olvasható. A Dunától 
északra Közép-Európa legészakibb fennmaradt ró-
mai műemlékét tisztelhetjük benne. 

Trencsén 
és környéke

és lovagok váraként tartották számon, amely a tatá-
rok és a törökök támadásainak is ellenállt. Beckótól 
mintegy 20 kilométerre találhatók a háromszög har-
madik várának, Tematínnak a romjai. Ez közel 600 
méteres tengerszint feletti magasságával a  Közép-
Vágmente meghatározó építménye. Az út történel-
mi részét követően a kalandra vágyókat a kálnicai 
biciklis park várja, amely 18 különböző nehézségi 
szintű pályával, továbbá egy kerékpáros iskolával 
és óvodával is várja az érdeklődőket. A kölcsönzött 
kerékpáron Beckó, Tematín vagy akár Csejte felé 
is vehetjük az utunkat. 
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Távolság Trencsénből a legtávolibb célba: 70 km (Trencsén – Bajmócz)



ZSOLNA 
ÉS KÖRNYÉKE
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Tippek kiránduláshoz



A festői hegyi falut, Csicsmányt (Čičmany) a  fahá-
zak sajátos, fehér színű díszítése tette híressé. A  kö-
zeli Frivaldnádason (Rajecká Lesná) egyedülálló, 

fából készült, mozgó betlehem csodálható meg, 
amely a világon a maga nemében az egyik legnagyo-
bb fából faragott mű. Rajecfürdő (Rajecké Teplice) 
a  pihenés oázisa. A  38°C-os gyógyító termálforrá-
sok a  gyógykezelések mellett kellemes pihenést és 
feltöltődést is nyújtanak. A  látogatókat egész évben 
két beltéri és három kültéri medence, szaunavilág és 
dupla törökfürdő várja. Zsolna (Žilina) egyedülálló 
hangulatát a négyzet alakú történelmi főtér és az ár-
kádos épületek teremtik meg. A várost és környékét 
magasból a  Burian-toronyból (Burianova veža) 
vagy a  Budatíni várkastély (Budatínsky zámok) 
tornyából tekinthetjük meg. Mobiltelefon segítségével 
81 db, QR-kódot tartalmazó tábláról szerezhetünk bő-
vebb tájékoztatást a város épületeiről.

A  látogatókat nyáron turisztikai és kerékpárutak, 
a Szentmáriai-víztározónál (Liptovská Mara) 
pedig pihenés és szórakozás várja. A  Liptó népi 
építészetét bemutató Liptói Falumúzeum a tizen-
egy elárasztott község legjelentősebb kulturá-
lis műemlékeit mutatja be. A  Déményfalvi-
völgyben (Demänovská dolina) gyönyörű bar-
langok találhatók. A karsztos jellegű déményfalvi 
Szabadság-barlang (Demänovská jaskyňa 
slobody) Szlovákia leglátogatottabb barlangja. 
Csodálatos cseppkőképződményeket, a  titokza-
tos felszín alatti Demänovka folyót és varázslatos 
tavacskákat tár elénk. Mindössze két kilométerre 
innen található a világ első ismert barlangjai közé 
tartozó Déményfalvi-jégbarlang (Demänovská 
ľadová jaskyňa). A  barlangban gyönyörű jé-
gesések, jégsztalagmitok és oszlopok találha-
tók. Itt található az Alacsony-Tátra legnagyobb 
természetes tava, a   Verbici-tó (Vrbické pleso) 
is. A  tó glaciális eredetű, keletkezése révén pedig 
a magas-tátrai tavakra hasonlít. 

1. ajánlat: Csodálatos faházak és betlehem

3. ajánlat: Föld alatti szépségek és jég2. ajánlat: 
A szlovák rablóvezér nyomábanZsolna 

és környéke
Terhely (Terchová) – Juraj Jánošík, a  szlovák 
Robin Hood szülőhelye a  Kis-Fátra Nemzeti 
Park legszebb részeinek belépőkapuja. A  legvon-
zóbbak közé a  Jánosík-szoros (Jánošíkové 
diery), illetve a  különböző kanyonok rendszere 
tartozik gyermekes családok számára is alkalmas 
létrákkal és átkelőkkel. Télen a vízesések kápráza-
tos jégzuhatagokká válnak. A környéken található 
Szlovákia legsűrűbb kerékpárút-hálózata (több 
mint 600 km). Tippünk a síelők számára a Vrátna 
Free Time Zone. Szlovákia leglátogatottabb tör-
ténelmi építményének, Árva várának történel-
mi termei a  várban forgatott meséket és fi lme-
ket mutatják be – például az 1922-ben forgatott 
Nosferatu, a  vámpír című első Drakula-fi lmet és 
a Sárkányszív II-t. Árva meghatározó építményét 
más szemszögből tutajozás közben tekinthetjük 
meg. Az árvai erdei vasút Erdőtkáról  (Oravská 
Lesná) nyáron a Vychylovka községben található 
Kiszucai Falumúzeumig közlekedik. A skanzentől 
a  Beszkidek (Beskydy) nyergéig Európa máso-
dik irányfordítós történelmi erdei vasútja közle-
kedik. A  síelőket a  Kubínska hoľa Ski park és 
a Roháče-Spálená síközpont várja. A  túrázások 
rajongóinak semmiképp sem szabad kihagyniuk 
a  Tátrai Nemzeti Park árvai részét – Rohácsot 
(Roháče). A  gyermekes családokat kétségkívül 
elvarázsolja az egykori Ťatliakova chata turista-
házhoz vezető séta, ahonnan a  Rohácsi-tavak 
(Roháčske plesá) felé továbbhaladva a Rohácsi-
vízesést (Roháčsky vodopád) is megtekinthe-
tjük. A népi építészet legszebb európai múzeu-
mai közé tartozik az alsóbereki (Brestov) 19. század 
végi valódi faluként működő Árvai Falumúzeum.
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Távolság Zsolnából a legtávolibb célba: 99 km (Zsolna – Roháče-Spálená) 



EPERJES 
ÉS KÖRNYÉKE
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Tippek kiránduláshoz



A  Magas-Tátra látványosságainak száma óriási. 
A  csónakázás a  Csorba-tón (Štrbské pleso) több 
mint 130 éves múltra tekinthet vissza. Eközben 
a  Szoliszkóra (Solisko) nyíló gyönyörű kilátás inspi-

rációt nyújthat a Kőpataki-tóhoz (Skalnaté pleso) 
felvivő felvonón tett lenyűgöző kiránduláshoz, amely-
nek tetején az eget az ottani csillagvizsgáló távcsövével 
szemlélhetjük. A piros színű felvonó felviszi a látoga-
tókat egészen a Lomnici-csúcsra (Lomnický štít), 
a Tátra második legmagasabb csúcsára, a csend biro-
dalmába. Az egyedülálló látképek mellett nagyszerű 
élményt nyújt a kényelmes apartmanok valamelyiké-
ben eltöltött éjszaka is. A Csorba-tó felől gyalog elin-
dulhatunk például a több mint 80 tátrai tó egyikéhez, 
a  Jamszkó-tóhoz (Jamské pleso) vezető kétórás 
túrára. A Poprádi-tó (Popradské pleso) felé haladva 
másfél óra alatt megismerhetjük a Tátra történetét, fa-
fajtáit, növényeit és állatvilágát. Az összes korosztályt 

A Szepességen (Spiš) és Sároson (Šariš) az UNESCO 
Világörökségi Listáján is megtisztelő helyet elfog-
laló látnivalók és értékes történelmi múlt várja az 
érdeklődőket. A  Gótikus út a  Szepesség szívébe 
vezet – Poprád városrésze, Szepesszombat 
(Spišská Sobota) történelmi főteréről Lőcsén
(Levoča) keresztül, ahol a  világ legmagasabb 
faoltára található, a  régió meghatározó építmé-
nyéhez, Szepes várához, benne a  szepesi 
káptalannal és a  zsigrai Szentlélek-temp-
lommal. A  közeli Késmárkon (Kežmarok) az 

Vöröskolostort (Červený kláštor) Cipriánról, 
a repülő barátról és híres herbalistáról szóló legen-
dák övezik. A múzeum a múltban itt élő és alkotó 
szerzetesek életmódját mutatja be. Felfrissülést 
Koronahegyifürdőn (Smerdžonka) találunk. 
A Pieninek Nemzeti Park gyönyörű természeti 
környezete ideális helyszínt biztosít a testi és lelki 
felépüléshez. A  Pieninekben a  Dunajec határfo-
lyón tutajozva csodálhatjuk meg a nemzeti park 
káprázatos tájait. A Szlovákia északi részén, a Bé-
lai-Tátra (Belianske Tatry) és a  Szepesi-Magura 
(Spišská Magura) között fekvő Zár (Ždiar) népi 
hagyományairól és építészetéről híresült el. A  fa-
házakat itt kék színű fugázás, a  fagerendákat 
pedig ornamentumok díszítik. A záriak vasár- és 
ünnepnapokon még a közelmúltban is goráli nép-
viseletet öltöttek.

1. ajánlat: Tátra, a csend birodalma

3. ajánlat: Látogatás a büszke goráloknál

2. ajánlat: Történelmi 
kincsek a Szepességen és Sároson

Eperjes 
és környéke

és a legkülönbözőbb fi zikai állapotban lévő látogatókat 
is érdekes élmények várják a több mint 600 km hosz-
szú turistaösvényen való túrázás során. A Tátrát és az 
Eperjesi kerületet kerékpározás közben is felfedezhet-
jük. Gyermekes családok, a  hegyi és közúti kerékpá-
rozás rajongói, sportolók és kezdő kerékpárosok szá-
mára egyaránt alkalmas, több mint 300 kilométernyi 
jelölt kerékpárút várja itt a látogatókat.
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Távolság a Magas – Tátrából a legtávolibb célba:  150 km (Magas-Tátra/Csorbató – Bártfa) 

egyetlen szeg felhasználása nélkül épült, úgyne-
vezett „artikuláris” templomot tekinthetjük 
meg. A sárosi régió gótikus gyöngyszeme, Bártfa 
(Bardejov) mindenkit lenyűgöz. A bártfai főtér 
a  történelmi városházával és a  Szent Egyed-ba-
zilikával, a  várfalak a  bástyákkal és a  zsidó kül-
város az egyediségüknek köszönhetően szintén 
felkerültek az UNESCO Világörökségi Listájára. 
A  közeli híres fürdőben feltöltődhetünk és kel-
lemesen pihenhetünk. Egyebek között Sissi csá-
szárné is szívesen látogatott el ide. Érdekes lát-
ványosságnak számít a Bártfai Gyógyfürdőben 
(Bardejovské Kúpele) található skanzen, ahol 
a  Harcos (Zboj) és Miklósvölgye (Mikulášová) 
községekből származó két fatemplomot is talá-
lunk. Utunkat az ólublói (Stará Ľubovňa) vár 
és skanzen felé folytathatjuk.



KASSA 
ÉS KÖRNYÉKE
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Tippek kiránduláshoz



A nyüzsgő Fő utca (Hlavná ulica) varázslatos mel-
lékutcácskáival a  Kassa megismerésére irányuló út 
megfelelő kezdete. Eközben semmiképp sem hagy-
ható fi gyelmen kívül a Szent Erzsébet-székesegy-
ház, amely 5 ezer fős befogadóképességével Európa 
legnagyobb gótikus temploma. A székesegyház egy-
úttal Európa legkeletibb fekvésű nyugati típusú góti-
kus katedrálisa. Kassa második legrégebbi műemléke, 

az Orbán-torony a 14. század első feléből szárma-
zik, és eredetileg a  székesegyház harangtornyaként 
szolgált. A  Miklós-börtön a  kínzókamrával és 
a Hóhér-lakással a Fő utcától nem messze álló két 
nemesi házban található. Udvarának meghatározó 
része egy keleties jellegű építmény, a rodostói török 
ház másolata – 1720 és 1735 között Rodostóban en-
nek a háznak az eredetijében élt száműzetésben és 

Szepesség a nagy jelentőséggel bíró műemlékek és 
a gyönyörű természet központja. A Szlovák Paradi-
csom Nemzeti Parkban az UNESCO Világörökségi 
Listáján szereplő több kulturális és történelmi mű-
emlék található. Szepes vára Európa egyik legfi gye-
lemreméltóbb műemléke. A  közeli Zsigra (Žehra) 
település Szentlélek-temploma, a  márkusfalvi 
(Markušovce) kastély, a  Dardanela nyári rezi-
dencia és a Szlovákia legmagasabb templomtornyá-
val (87 m) büszkélkedhető eperjesi Mária menny-
bemenetele templom. A Szlovák Paradicsom igen 
sűrű, mintegy 300 km hosszú turistaösvény- és ke-
rékpárút-hálózattal rendelkezik. A látogatókat emel-
lett 33 kilométernyi tanösvény és 110 km hosszú ke-
rékpárút várja. A park területe tagolt, karsztos jellegű, 
számos szurdokkal, szorossal, szűk völggyel és ka-
nyonnal, mint például a Hernád-áttörés (Prielom 
Hornádu), a  Száraz-víz-szurdok (Suchá Belá), 
a tamásfalvi kilátó (Tomášovský výhľad), a Me-
nedékkő (Kláštorisko), az Imrikfalvi-víztározó 
(Palcmanská Maša), Káposztafalva (Hrabušice), 
Csingó (Čingov), Imrikfalva (Dedinky), Holló-
patak (Mlynky), Sztracena (Stratená) stb. A kü-
lönleges turisztikai hangulatot a különböző beépített 

1. ajánlat: A történelmi Kassa (Košice)
3. ajánlat: Az UNESCO 
műemlékei és a királyok itala

2. ajánlat: 
Út a paradicsomba és a műemlékek felé

Alsó-Zemplénben (Dolný Zemplín) az UNESCO 
listáján szereplő több egyedülálló műemlék találha-
tó. Ezek közül az első az elbűvölő görög katolikus fa-
templom Oroszsebesen (Ruská Bystrá) a  szemet 
gyönyörködtető barokk ikonosztázzal. A  természet-
ben való barangolás során felfedezésre vár a Vihorlát 
a vulkanikus eredetű hegyi tóval, a Tengerszemmel 
(Morské Oko). Szlovákia ezen részében nem szabad 
kihagynunk egy valóban egyedülálló látványosságot, 
az UNESCO listáján szereplő ősbükkösöket sem. Az 
akár 40 m magas bükkök 150-200 évig élnek. Szóra-
kozást és pihenést a Széles-tavon (Zemplínska šírava) 
található Th ermalpark Šírava vagy a  Vinnéi-tó 
(Vinianske jazero) nyújt. Az esti programot a toka-
ji borvidék teszi teljessé. A tokaji pincékben hagyjuk 
magunkat elragadtatni a tokaji borok kóstolásával és 
a helybéli különlegességek megízlelésével Kistoronya 
(Malá Tŕňa), Nagytoronya (Veľká Tŕňa) és Szőlőske 
(Viničky) községekben, vagy látogassuk meg a szőlős-
kertekben található, hordó alakú kilátótornyot!

Kassa 
és környéke

hunyt el a Habsburg-ellenes szabadságharc vezetője, 
II. Rákóczi Ferenc. Emellett a  látogatók fi gyelmét 
a  Malom (Mlynská) és a  Štefánik utca sarkán álló 
Jakab-palota – Jakab építész háza – is megragad-
ja; ugyanő építette a  Kassai Állami Színházat is. 
A Szent Erzsébet-székesegyház és a Nemzeti Színház 
közötti parkban minden órában hallható a huszonkét 
harang által játszott harangjáték. Nyáron a ritmu-
sába bekapcsolódik az éneklő szökőkút is.
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Távolság Kassáról a legtávolibb célba: 125 km (Kassa – Oroszsebes) 

létrák, hidak, átkelők, lépcsők és láncok biztosítják, 
melyek nélkül az egyes szorosokon való átkelés lehe-
tetlen volna.



BESZTERCEBÁNYA 
ÉS KÖRNYÉKE
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Tippek kiránduláshoz



A  régió központja annak legjelentősebb műem-
lékeivel és bányászati hagyományával az egykori 
közép-szlovákiai bányavárosok területén Besz-
tercebánya (Banská Bystrica). A  rézbányá-
szatról elhíresült várost régen Rézvárosnak is ne-
vezték. Központja a  régi polgárházakkal övezett 
Szlovák Nemzeti Felkelés tér. A téren mintegy 
negyed évezrede változatlan helyen áll a beszter-
cebányai városháza. A főtér közepén álló kő szö-
kőkút története a 16. század első felébe, a fa víz-
vezeték építésének idejébe nyúlik vissza. A kőből 

készült szökőkutat 1895-ben egy módosított kút-
tal váltották fel, amelyet fokozatosan sziklákkal 
töltöttek fel. Besztercebánya további büszkesége 
a  barbakán, amely a  Petermann-toronnyal és 

Kellemes megállónak számít az Óhegyi (Staré
Hory) Minor-bazilika, ahova IV. Béla magyar ki-
rály az ottani ezüstleletek miatt németországi bá-
nyászmestereket telepített be. A forró nyári napo-
kon a közeli Harmaneci-barlang nyújt felüdülést 
a   Hermándi Tiszafás (Harmanecká tisina) 
Nemzeti Parkban. A közönséges tiszafa legrégebbi 
egyedeinek életkora a hihetetlen 600 évet is eléri. 
Közép-Szlovákiában található Európa földrajzi 
középpontja, a régi Keresztelő Szent János-temp-
lom melletti kövön, Jánoshegyen (Kremnické 
Bane). Körmöcbányán (Kremnica), az Arany-
városban már hétszáz éve működik a  világ legré-
gebbi folyamatosan működő pénzverdéje. A  tele-
pülés egykor Magyarország egyik leggazdagabb 
városa volt. A város meghatározó építménye a vár 
és a 15. századi gótikus Szent Katalin-templom. 
A 13.  századi román stílusú csonttár a város leg-
régebbi építménye. A  vár részét képezi továbbá 
az Óratorony, az egykori városháza maradványai, 

Szlovákia további kincseként emlegetik Selmecbá-
nyát (Banská Štiavnica) – az Ezüstvárost. A  mű-
emléki övezetként nyilvántartott történelmi vá-
rosmagban 360 művészeti és történelmi műemlék 
található. A  város és környéke 1993-ban felkerült 
az UNESCO Világörökségi Listájára is. A  selmecbá-
nyai Kálvária Szlovákia egyik legjelentősebb ba-
rokk stílusú műemléke. A  műszaki különlegesség-
nek számító selmeci „tajchák”, a város bányászati 
és műszaki vállalatai számára egykor vizet szállító 

egyedülálló víztározók ma üdülőhelyként működnek. 
Az UNESCO-helyszínek közé tartozik a  szemet gyö-
nyörködtető szentantali (Svätý Anton) kastély 
is, benne művészettörténeti gyűjteményekkel és va-
dászati kiállítással. Kissé embert próbálóbb túra vezet 
Pusztavárra (Pustý hrad), amely Közép-Európa 
legnagyobb erődítménykomplexumai közé tartozik. 

1 ajánlat: 
A Rézváros történelme és környéke

3 ajánlat: Az Ezüstváros

2 ajánlat: Ahol az érméket verik
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a haranglábbal a terület fő és egyben legmeghatá-
rozóbb erődítmény jellegű építménye. A beszter-
cebányaiak szívesen megmutatják a  tengelyétől 
68 cm-re elhajló „ferde tornyot”. A Szűz Mária 
Mennybemenetele templom Szent Borbála-ká-
polnájában lőcsei Pál mester oltárát csodálhatjuk 
meg. A  város jelenlegi látképét a  Szlovák Nem-
zeti Felkelés emlékművének területe egészíti 
ki kültéri és beltéri kiállításokkal. A tanösvényen 
gyalog vagy kerékpáron eljuthatunk Úrvölgyre 
(Špania Dolina), ahol 1006-ban kezdték meg 
működésüket az első bányák. A műemlékek mel-
lett az itteni asszonyok ügyességét is megcsodál-
hatjuk csipkeverés közben. 

Távolság Besztercebányából a legtávolibb célba: 55 km (Besztercebánya – Szentantal)

három bástya és az északi Toronykapu. A  látoga-
tók a Pénz- és Érmemúzeumban saját maguk is 
kipróbálhatják a pénzverés művészetét. 



NYITRA 
ÉS KÖRNYÉKE
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Tippek kiránduláshoz



A  nyitrai vár szinte a  város központjában, 
egy várdombon magasodik. A  komplexum 
meghatározó építményei a  Szent Emerám-
székesegyház, a  püspöki palota és a  masz-
szív erődítmény. A székesegyház barokk díszei 
Szlovákia ezen korból származó legszebb díszí-
tései közé tartoznak. Az erődítmény falában egy 
kazamata: föld alatti tér, folyosó és egy kisebb 
helyiség található, amely eredetileg a  bejárati 
kapu és a  híd védelmére szolgált. A  folyosót 
a  császári seregek 1664-ben, a  várostrom ideje 
alatt mélyítették ki. A felsőváros a vár alatt épült 
ki. A  Pribina téren Pribina fejedelem bronz-
szobra mellett a  Kis- és Nagyszeminárium 
helyezkedik el az Egyházmegyei Könyvtárral, 
Szent Péter és Pál ferences templomával és 
kolostorával, valamint a Megyeháza. A 6 km-
re fekvő Zobordarázs (Drážovce) településen 
áll az egyedülálló Szent Mihály arkangyal 
templom. A mindössze 20 km-re található Ap-
ponyi-kastély (Oponice) páratlan történelmi 
könyvtáráról és angolparkjáról híres. A  könyv-
tár 9000 könyvet és 12  000 kötetet tartalmaz 
tíz nyelven. A  legértékesebbek közé Szókratész 
1508-ban nyomtatott műve tartozik. 

A  Gímeshez (Jelenec) közeli Gímes vára (hrad 
Gýmeš) vagy a Kistapolcsány melletti Magasmajtény 
(Hrušov) felé szép turistautak vezetnek. 

A  Nyitrai kerület a  víz régiója. A  párkányi Vadas 
termálfürdő Szlovákia legnagyobb ilyen jellegű fürdői 
közé tartozik. A Lagúna medence mesterséges hullám-
veréssel várja a látogatókat. Az Érsekújvári járásba 
tartozó Bellegszencse (Podhájska) is egy nagy 
népszerűségű üdülőhely, melynek medencéi jódban 
gazdag, sós ásványvízzel várják a  pihenni vágyókat. 
A  komáromi járásban található Pat (Patince) 
egész éves fürdési lehetőséget kínál, a  termálforrás 
hőmérséklete 27°C körül mozog. Léva (Levice) mel-
lett mindenképp ajánljuk a Szlovákia legrégebbi fürdői 
közé tartozó Margita-Ilona fürdő meglátogatását. 
Az egész család számára szóló szórakozás vár min-
denkit a Nyitra melletti Mezőkeszi (Poľný Kesov) 
Th ermalPark Nitrava fürdőben. 

A kerékpárosok az 55 km hosszú Nyitra-menti ke-
rékpárútvonalon indulhatnak útnak. Ez a  kerék-
párút Szőlősön (Vinodol) kezdődik, és a Zsitvamenti-
hátságon keresztül egészen Kistapolcsányig vezet. 
A béládi (Beladice) megállónál a barokk és klasszicista 
stílusú kastélyt és a mintegy 300 éves béládi hárssal, 
továbbá páfrányfenyővel, amuri parásfával és egyéb 
fákkal büszkélkedő parkot csodálhatjuk meg. Ritka 

1. ajánlat: Nyitra rejtett kincsei  

4. ajánlat: 
Fürdés, strandolás egész évben

3. ajánlat: 
A természetbe egy kis történelemmel

2. ajánlat: Turizmus és ismeretterjesztés 

növények és fák gazdagabb gyűjteményét tárja elénk 
a  Malonyai Arborétum (Arborétum Mlyňany). 
A világ összes részéről származó több mint 2300 fa nő 
itt Szlovákia leggazdagabb és legértékesebb egzotikus 
és örökzöld fáinak gyűjteményében. Az arborétum vi-
lágszinten is egyedülálló parknak számít, mivel ilyen 
gyűjtemény hasonló éghajlaton a  világon sehol más-
hol nem fordul elő.

Nyitra 
és környéke
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Távolság Nyitraról a legtávolibb célba: 90 km (Nyitra – Párkány)

Közvetlenül Kistapolcsányban (Topoľčianky) 
javasoljuk a  terjedelmes angolparkkal övezett, mo-
numentális klasszicista kastély megtekintését. 
A  kastély berendezése a  Habsburg-Lotaringiai Jó-
zsef Ágost és felesége, I. Ferenc József unokája Au-
guszta hercegnő által az 1918-as távozáskor hátra-
hagyott eredeti állapotot őrzi. A  kistapolcsányi 
(Topoľčianky) nemzeti ménes négyfajta ló 550-es 
létszámú állományával európai ritkaságnak számít. 
A  látogatókat nagy múltú Borászati verseny 
(Vinárske závody) is várja a neves tapolcsányi bo-
rokkal, borkóstolási lehetőséggel. Kistapolcsánytól 
mindössze 6 kilométerre található Szlovákia egyetlen 
bölényparkja, s ebben európai bölényeket láthatunk. 
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