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Data powstania państwa: 1 stycznia 1993 r.
Powierzchnia: 49 035 km2

Liczba ludności:  5,4 mln

Stolica: Bratysława
Język urzędowy: słowacki
Waluta:  euro (od 01.01.2009 r.)

Republika Słowacka

Kraje sąsiadujące: 
Węgry (655 km), Polska (541 km), Republika 
Czeska (252 km), Austria (107 km), Ukraina (98 
km)

Strefa czasowa: 
czas środkowoeuropejski (GMT +1 godz.), 
czas letni (marzec–listopad: GMT +2 godz.)

Odległości:
Bratislava  –  Wiedeń / Schwechat–Airport: 80 km / 

60 km
 – Budapeszt / Airport: 200 km / 218 km
 – Banská Bystrica : 210 km
 – Košice: 400 km
 – Poprad: 332 km
 – Žilina: 202 km
Košice – Budapeszt–Airport: 268 km
 – Poprad: 118 km
Poprad – Kraków Airport: 156 km

Kulturalne naj ...
Największy w Europie Środkowej średniowieczny 
zespół zamkowy to Zamek Spiski.

Położona najdalej na wschód w Europie katedra 
obrządku łacińskiego to gotycka Katedra św. 
Elżbiety w Koszycach.

Najwyższy na świecie drewniany ołtarz gotycki znaj-
duje się w Bazylice minor św. Jakuba w Lewoczy 
(18,6 m).

Najstarsza uczelnia górnicza w Europie to Akade-
mia Górnicza w Bańskiej Szczawnicy (1763 r.).

Najstarsze nieprzerwanie działające przedsię-
biorstwo to mennica w Kremnicy (od 1328 r.).

Przyrodnicze naj …
Jeden z  największych na świecie stalagmitów to 
Sopel Rożniawskich Grotołazów znajdujący się 
w Jaskini Krasnohorskiej (wysokość 34 m, średni-
ca podstawy 12 m).

Największa w Europie wyspa rzeczna to Wyspa 
Żytnia (132 612 ha), która stanowi jednocześnie 
największy rezerwuar wody pitnej.

Jedyna w Europie jaskinia aragonitowa to Ochtyń-
ska Jaskinia Aragonitowa (Słowacki Kras).

Jedyny na Słowacji chłodny gejzer w miejscowości 
Herlany, który wyrzuca wodę na wysokość 15-20 
metrów, to ewenement na skalę europejską.

miasto wojewódzkie

międzynarodowe lotnisko

droga krajowa

autostrada

H

A

CZ

PL

UA

BRATISLAVA

TRNAVA
NITRA

TRENČÍN

ŽILINA

BANSKÁ
BYSTRICA

BUDAPEST

KRAKÓW

WIEN
(SCHWECHAT)

PREŠOV

KOŠICE

POPRAD



Słowacja to wyjątkowy kraj. Na stosunkowo 
niewielkim obszarze można tu znaleźć prawie 
wszystko. Skarby przyrody, zabytki, bogatą kul-
turę ludową i  folklor, a  także unikalne zabytki 
techniczne i zabawę w gwarnych uliczkach miast. 
Pozwólcie się oczarować jej pięknem i rozkoszuj-
cie się jej niepowtarzalną atmosferą. 
Poznajcie wspaniałe krajobrazy, bogatą historię, 
kulturę i  tradycje. Odkryjcie Słowację, kraj przy-
jaciół. Przekonajcie się o różnorodności tutejszej 
przyrody. Zaskoczy was urok głębokich dolin 

strzeżonych przez majestatyczne szczyty, krysz-
tałowo czyste górskie potoki i  strumyki, a  także 
wiele dziko żyjących zwierząt. Doświadczajcie 
niezwykłych emocji, zwiedzając malownicze za-
bytkowe miasta i  interesujące zabytki światowej 
rangi. Poczujcie smak niepowtarzalnych potraw 
regionalnych i tradycyjnej narodowej sztuki kuli-
narnej. To tylko kilka wersów z fascynującej księgi, 
której autorem jest Słowacja, jej przyroda, histo-
ria, kultura i tradycje. Jeśli chcecie poznać także 
inne wyjątkowe miejsca i  wypełnić swój wolny 

czas mnóstwem wspaniałych i niezapomnianych 
wrażeń, potraktujcie te słowa jako zaproszenie.

Odkryjcie Słowację, kraj przyjaciół 

Pozwólcie się zainspirować i  odwiedźcie 
miejsca, w których spełniają się marzenia 
o  idealnym wypoczynku. Wystarczy tylko 
wybrać którąś z destynacji prezentowanych 
na krajowym portalu turystycznym:

www.slovakia.travel

Devín



Bratysława
Bratysława, nazywana także Klejnotem Dunaju, 
jest stolicą Słowacji. Leży u  podnóży pasma 
Małych Karpat, na dwóch brzegach drugiej pod 
względem długości rzeki Europy. Jest jedną z naj-
młodszych metropolii świata, lecz jej bogata his-
toria zaczęła się już ponad dwa tysiące lat temu.
Przyciąga turystów kameralnością miasta tęt-
niącego życiem i kulturą. Najbardziej atrakcyjna 
część Bratysławy to Stare Miasto, gdzie moż-
na spacerować wąskimi uliczkami i  podziwiać 
piękne zabytki. Do najczęściej odwiedzanych 
i  najpopularniejszych zabytków zaliczają się do-
minanty i symbole miasta – Zamek Bratysławski, 
katedra św. Marcina, Pałac Prymasowski, Brama 
Michalska, Stary Ratusz, Pałac Grassalkovicha 
będący siedzibą prezydenta, Pałac Mirbacha oraz 
monumentalny pomnik Slavín. Starówka jest 
pełna pięknych zakątków, przytulnych kawiar-
ni i  doskonałych restauracji oferujących nieco-
dzienne doznania kulinarne. Bratysława, jako 
nowoczesna metropolia, oferuje wiele możliwoś-
ci zakwaterowania w standardzie europejskim, 
wychodząc naprzeciw nawet najbardziej wyma-
gającym gościom. Przez cały rok jest centrum 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i  kulinar-
nych, które dopełniają niezapomniany klimat 
tego barwnego miasta. Warto w tym miejscu 
wspomnieć chociażby Uroczystości Koronacyjne, 
Bratysławskie Święto Muzyki czy Targi Bożona-
rodzeniowe. Okolice słowackiej stolicy oferują 
niezliczone możliwości spędzania wolnego czasu. 
Rejs statkiem po Dunaju do pobliskich ruin zam-

ku Devín, degustacja wspaniałych lokalnych win 
i  specjałów regionu małokarpackiego, wycieczki 
rowerowe wzdłuż Dunaju czy zwiedzanie urocze-
go zamku Czerwony Kamień to tylko niewielka 
próbka tego, co czeka na turystów w tym kraju 
o bogatej historii.

Propozycje imprez
• Targi Bożonarodzeniowe
• Bratislava Marathon
• Slovak Food Festival
• Gurmán Fest Bratysława
• Kulturalne Lato i wydarzenia na    
 Zamku Bratysławskim
• Viva Musica!
• Letnie Dni Szekspirowskie
• Festiwal Szermierki Historycznej,   
 Muzyki, Tańca i Rzemiosł na   
 zamku Devín
• Dni Mistrzów Rękodzieła i    
 Rzemiosła Ludowego ÚĽUV
• Bratysławskie Święto Muzyki
• Winobranie
• Bratysławskie Dni Jazzowe
• Sylwester w Bratysławie
• Dzień Otwartych Piwnic

www.visit.bratislava.sk





Dziedzictwo 
kulturowe
Swej idealnej lokalizacji w samym sercu Europy, bo-
gatej, liczącej kilka tysięcy lat historii oraz wpływom 
sąsiednich narodów Słowacja zawdzięcza niezwykłe 
dziedzictwo kulturowe. Odnajdziecie tu osady cel-
tyckie, rzymskie fortyfi kacje, prasłowiańskie miejsca 
kultu, dwory, zamki warowne węgierskiej szlachty. 
Warto odwiedzić także średniowieczne miasta gór-
nicze, renesansowe i  barokowe pałace, drewniane 
cerkwie – greckokatolickie i prawosławne, synagogi 
i cmentarze żydowskie. Ten krótki przegląd okresów 
i stylów dopełniają dzieła funkcjonalizmu z okresu 
międzywojnia i przykłady realizmu socjalistycznego 
rosnących miast, a także współczesne realizacje ar-
chitektoniczne odzwierciedlające najnowsze trendy.
Ślady słowackiej historii prowadzą do miast i mias-
teczek, gdzie w bramach wjazdowych, potężnych 
murach, wieżach wartowniczych i zabytkach z cza-
sów średniowiecza odcisnął się przekaz historyczny 
naszych przodków z  zamierzchłej przeszłości. Naj-
starszym wolnym miastem królewskim, a przez kil-
ka minionych wieków również głównym ośrodkiem 
religijnym Węgier, z mnóstwem przepięknych koś-
ciołów jest Trnawa, nazywana także „Małym Rzy-
mem“. Niezwykłą wartość historyczną posiada 18 
tzw. miejskich rezerwatów zabytków, których nie-
banalne piękno tworzy niezapomnianą atmosferę 
takich miast jak Bratysława, Trenczyn, Żylina, Nitra, 
czy metropolia środkowej Słowacji – Bańska Bys-
trzyca. Położoną najdalej na wschód katedrą obrząd-

Košice



ku łacińskiego w Europie, a  zarazem największym 
kościołem Słowacji jest gotycka katedra św. Elżbiety 
w Koszycach. To właśnie Koszyce były Europejską 
Stolicą Kultury w 2013 r. Z  najwyższej wieży na 
Słowacji, wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, na której znajduje się naj-
więcej tarcz zegarowych, roztacza się niesamowity 
widok na Spiską Nową Wieś i okolice.
Zwiedzanie słowackich muzeów i  galerii to okazja 
do podziwiania cennych zbiorów. Począwszy od 
eksponatów z  wykopalisk archeologicznych, przez 
kolekcję pop–artu w Muzeum Sztuki Współczes-
nej Andy‘ego Warhola w Medzilaborcach, które 
jest jedynym swego rodzaju w Europie, aż po twór-
czość artystów współczesnych. Wspólną europej-
ską przeszłość i świetność średniowiecza ożywioną 
w teraźniejszości reprezentują cztery słowackie mias-
ta królewskie – Kieżmark, Stara Lubowla, Bardejów 
i Lewocza. Każde z nich może się poszczycić wieloma 
zabytkami kultury i historii i jest idealnym miejscem 
na rodzinny wypoczynek połączony z poznawaniem 
bogatej historii i atmosfery średniowiecza.

Levoča Kežmarok

Bardejov

Spišská Nová Ves



Klejnoty 
przeszłości 
Majestatyczne klejnoty błyszczące w przepięknej 
scenerii przyrody, skrywające tajemnice za-
mierzchłej przeszłości. Warownie, zamki, pałace 
i  ruiny już od niepamiętnych czasów stanowią 
nieodłączną część dziejów Słowacji. Aż 180 zam-
ków i ruin, 425 dworów i pałaców, które niegdyś 
były siedzibami sławnych władców opierającymi 
się wrogim atakom i  miejscami ważnych wydar-
zeń historycznych. Również dziś emanują sławą, 
blaskiem i  romantyzmem. Różne style architek-
toniczne i  artystyczne oddają ducha kolejnych 
epok historycznych i  oferują zwiedzającym nie-
zapomniane wrażenia. Mają swoje zagadkowe 
historie i obrosły w liczne legendy.
Jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych 
zamków – Czerwony Kamień – leży zaledwie 
kilkadziesiąt kilometrów od Bratysławy. Dzię-
ki swojej czarującej atmosferze w nieodległej 
przeszłości stanowił kulisy dla fi lmów i  baśni 
fi lmowych. Jego piwnice to największe podzie-
mia w Europie Środkowej. Miłośnicy historii 
i  niepoprawni romantycy z  pewnością odkryją 
czar bajkowego zamku w Bojnicach, w którym 
rokrocznie podczas Międzynarodowego Festi-
walu Duchów i Widm odbywa się zlot straszydeł, 
czarownic i upiorów z całego świata. Na Zamku 
Orawskim, który jest najczęściej odwiedzanym 
słowackim zabytkiem, wznoszącym się na wyso-
kiej skale nad rzeką Orawą nakręcono pierwszy 

Červený Kameň



czarno-biały fi lm Dracula oraz popularny obraz 
Nosferatu – symfonia grozy. Przepiękny i  dum-
ny pałac Betliar to reprezentacyjna rezydencja 
łowiecka otoczona parkiem angielskim ze sz-
tuczną grotą i  wodospadem. Największe wraże-
nie na turystach robią jego okazałe wnętrza 
i obszerna biblioteka.
Wyjątkową atmosferą ruin, zamków i  pałaców 
można się zachwycać również podczas nocnego 
zwiedzania albo imprez cyklicznych. Wiele z nich 
oferuje noclegi i organizuje wesela w niepowtar-
zalnym klimacie.

Oravský hrad

Bojnice



Zabytki 
spod znaku 
UNESCO
Najcenniejsze skarby słowackiej historii – ze wzglę-
du na swoją wyjątkowość – zostały wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1993 r. na tę 
prestiżową listę zostały wpisane trzy obiekty – Za-
mek Spiski z przyległymi terenami, Bańska Szczawni-
ca i  Vlkolínec. Następnie, w 2000 r., dołączyło do 
nich historyczne miasto regionu Szarysz – Bardejów, 
a  w 2008 r. drewniane świątynie łuku karpackiego. 
W 2009 r. do unikalnego zespołu zabytków Spiszu 
dołączyło miasto Lewocza.
Najlepiej zachowany rezerwat architektury ludowej 
na Słowacji z  unikatowymi obiektami drewnianymi, 
Vlkolínec, leży pośród wspaniałej przyrody Liptowa. 
Umożliwia turystom poznawanie ciekawych tradycji 
i  fascynującej historii. Bańska Szczawnica, leżąca 
w samym środku wulkanu, pośród Gór Szczawnic-
kich, to magiczne i  mistyczne miejsce. Swoją kame-
ralną, wręcz rodzinną atmosferą przyciąga turystów 
znużonych wielkomiejskim zgiełkiem. Niespotykany 
rynek na planie prostokąta z intrygującym kościołem 
św. Idziego – Bazyliką minor – znajduje się Bardejowie, 
mieście słynącym z  zabytków gotyckich. Na Spiszu 
można podziwiać wiele nietuzinkowych zabytków. 
Najważniejszym z  nich są niewątpliwie największe 
ruiny zespołu zamkowego w Europie Środkowej – Za-
mek Spiski wraz z  przyległymi terenami. Najwyższy 

Vlkolínec



drewniany ołtarz gotycki na świecie wyrzeźbiony 
z  drewna lipowego mierzy 18,62 m. Jego autorem 
jest najsłynniejszy słowacki rzeźbiarz, Mistrz Paweł 
z  Lewoczy. Można go obejrzeć w Bazylice minor św. 
Jakuba w Lewoczy. Architektura sakralna jest jednym 
z najciekawszych i najważniejszych zwierciadeł ilustru-
jących przeszłość Słowacji. Obok architektury miast 
zachwycają także malownicze drewniane kościoły 
i  cerkwie rozsiane głównie we wschodniej Słowacji. 
Najstarszym z nich jest Kościół św. Franciszka z Asyżu 
w Hervartovie (z XV w.), który skrywa w swym wnętr-
zu gotyckie ikony tablicowe i malowidła ścienne. Stan 
zachowania oraz osobliwość tych cennych zabytków 
otoczonych wspaniałą słowacką przyrodą gwarantują 
niepowtarzalne przeżycia.

Hervartov

Levoča



Zabytki 
architektury 
ludowej
Fascynujące życie naszych przodków, ich kreatywność 
i umiejętności prezentują na Słowacji przede wszyst-
kim muzea plenerowe – skanseny i  rezerwaty archi-
tektury ludowej. Dzięki ich wyjątkowym ekspozycjom 
także dziś możemy podziwiać unikatowe przykłady 
tradycyjnego budownictwa i  kultury ludowej. Dają 
one autentyczny obraz tego, jak niegdyś wyglądały 
gospodarstwa domowe w poszczególnych regionach 
Słowacji. To prawdziwe klejnoty architektury, zbu-
dowane za pomocą prostych narzędzi, odznaczające 
się niewiarygodną wprost dokładnością wykonania, 
pomysłowością i  funkcjonalnością. Zwiedzających 
bez wątpienia zachwycą budynki zrębowe, drewnia-
ne świątynie zbudowane bez użycia choćby jednego 
gwoździa, domy wyciosane w skałach czy zadziwiające 
podziemne sztolnie.
Prawdziwą perłą wśród rezerwatów architektury lu-
dowej jest urocza wioska Vlkolínec. Jedyne w swoim 
rodzaju Čičmany zachwycają bajkowymi drewnianymi 
domkami z charakterystycznym białym ornamentem, 
a Bańska Szczawnica wzbudza podziw między innymi 
interesującym Muzeum Górnictwa w przyrodzie. Mu-
zeum Wsi Słowackiej w Martinie przedstawia pełny 
obraz tradycyjnego budownictwa ludowego i  dawne-
go mieszkalnictwa na obszarze całej Słowacji. Jest to 
największa ekspozycja etnologiczna w plenerze. Prze-

Čičmany



Propozycje imprez
•  Spotkanie Heligonkarzy, Ogólnokrajowe 

Spotkanie Fujarzystów – Čičmany.
•  Turczańskie Święto Folklorystyczne, Muzeum 

Wsi Słowackiej w Martinie.
•  Podrohackie Święto Folklorystyczne, 

Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu.
•  Niedziela św. Huberta, Muzeum Wsi 

Liptowskiej w Pribylinie.
•  Noc Muzeów w skansenie w Bardejowie-

Zdroju.

mierzając Słowację, warto odwiedzić także Muzeum 
Wsi Orawskiej w Zubercu, Muzeum Wsi Liptowskiej 
w Pribylinie, Muzeum Wsi Kysuckiej w Vychylovce, 
Muzeum Szaryskie w Bardejowie i  Muzeum Wyhor-
latu w Humennem. Niemal każdy region Słowacji 
może się pochwalić bogactwem ludowego dziedzictwa. 
Zwiedzanie zabytków architektury ludowej to idealny 
pomysł na całodzienną wycieczkę i sposób na urozmai-
cenie pobytu na Słowacji.

Svätý Kríž



Na Słowacji ludzie już od niepamiętnych czasów 
żyli w zgodzie z naturą, z szacunkiem i pokorą od-
nosili się do przodków, przekazywanych zwyczajów 
i tradycji. Miało to odzwierciedlenie w ówczesnym 
trybie życia, kulturze ludowej i  folklorze. Wiele 
wyjątkowych zwyczajów i tradycji ludowych przetr-
wało do dziś, chociażby w przykładach architektury 
ludowej, muzyce, śpiewie i  tańcach, obrzędowoś-
ci, twórczości ludowej i  rzemiosłach. Przykłady 
zręczności i  zmysłu artystycznego Słowaków znaj-
dziemy obecnie przede wszystkim w rezerwatach 
architektury ludowej i skansenach. 
Można ich doświadczyć także podczas uroczystości fol-
klorystycznych i festiwali oraz w maleńkich wioskach 
w tak wyjątkowych regionach Słowacji, jak na przykład 
Kysuce, Orawa, Liptów, Dorzecze Górnego Hronu, 
Spisz i  Szarysz. Turyści mogą podziwiać m.in. uni-
kalną architekturę zrębową w rezerwatach Osturňa, 
Ždiar i Podbieľ, wykutą w skale wioskę Brhlovce albo 
typowe zabudowania winiarskie w miejscowości Stará 
hora pri Sebechleboch. Autentyczną ludową atmosferę 
można poczuć podczas ekscytujących festiwali i  wy-
darzeń folklorystycznych w miejscowościach Hrušov, 
Zuberec i  Heľpa. Muzyka ludowa przesycona dźwię-
kami fujary, cymbałów lub heligonki porywa do tańca. 
Fujara, imponujący ludowy instrument muzyczny i jej 

Unikalny 
folklor i tradycje 
ludowe



melancholijna melodia doczekały się nawet wpisu na 
Listę Ustnego i  Niematerialnego Dziedzictwa Ludz-
kości UNESCO. W 2013 r. na listę wpisano także „nie-
biańską” muzykę ze wsi Terchová. Jest to archaiczna 
muzyka ludowa typowa dla Terchovej i  okolicznych 
miejscowości leżących w północnej Słowacji.  Imprezy 
folklorystyczne są także świetną okazją do przybliże-
nia dawnych, typowych dla Słowacji rzemiosł, takich 
jak druciarstwo, koronkarstwo, wyplatanie koszy czy 
wytwarzanie ceramiki. Wśród najważniejszych im-
prez, podczas których mistrzowie tradycyjnych rze-
miosł prezentują swoje produkty i  pokazują sposób 
ich wytwarzania, należy wymienić Europejskie Rze-
miosło Ludowe. Odbywa się ona regularnie w drugim 
tygodniu lipca w dawnym wolnym mieście królewskim 
Kieżmark. Specjalne miejsce w kulturze słowackiej 
przynależy tradycyjnym strojom ludowym nazywa-
nym krojami. Do dziś imponują swoją różnorodnością, 
kolorystyką, bogactwem wzorów i  pięknem ręczne-
go wykonania. Obecnie na Słowacji wyróżnia się 26 
regionów z  charakterystycznymi motywami haftów 
i  około 60 różnych wariantów strojów ludowych. 
Słowackie tradycje i  zwyczaje ludowe zachowały się 
do naszych czasów i  co roku ponownie odżywają 
w wielu miejscach. Początek roku to okres radości 
i  ucztowania, czyli karnawał, po słowacku fasziangi. 
Można wówczas podziwiać kolorowy korowód kar-
nawałowy i mnóstwo osobliwych przebrań. Zwyczaje 
nierozerwalnie związane z  Wielkanocą to smaganie 
rózgą oraz oblewanie wodą dziewcząt i kobiet. Latem 
zapala się ognie świętojańskie, a okres Bożego Naro-
dzenia to najpiękniejsze święto, któremu towarzyszą 
liczne zwyczaje i tradycje.
Wszystkie przejawy bogatej słowackiej kultury lu-
dowej składają się na niezwykły wartościowy skarb, 
który można zobaczyć w tej postaci tylko na Słowacji.



Słowacka przyroda we wszystkich swoich obliczach 
zdobędzie serce każdego, kto odkryje jej zachwycają-
ce i  niepowtarzalne zakątki. To nie tylko najmniej-
sze wielkie góry świata, największy obszar krasowy 
w Europie Środkowej, pierwotne lasy nietknięte przez 
cywilizację, lecz także fascynujące i ekscytujące przeży-
cia towarzyszące zwiedzaniu dziewięciu parków naro-
dowych. Symbolem najstarszego z nich, Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, który od 1993 r. stanowi rezerwat 
biosfery UNESCO, jest piękny kwiat rosnącej wy-
soko w górach szarotki alpejskiej oraz jeden z  naj-
rzadszych gatunków endemicznych – kozica tatrzań-
ska. Urokliwe krajobrazy z płaskowyżami krasowymi, 
kanionami i  wodospadami są typowe dla Parku Na-
rodowego Słowacki Raj. Dziki górski krajobraz Parku 
Narodowego Murańska Płanina, w którym występuje 
wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt, turyści 
mogą podziwiać z grzbietu koni huculskich. Najwięk-
szy obszar krasowy w Europie Środkowej to Park Na-
rodowy Słowacki Kras, w którym znajduje się ponad 
1000 grot i  urwisk, z  czego niektóre są wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Parku Na-
rodowym Pieniny, który jest najmniejszym słowackim 
parkiem narodowym, turyści mogą się rozkoszować 
pięknymi sceneriami w czasie spływu drewnianymi 
tratwami graniczną rzeką Dunajec. Cechą charakte-
rystyczną Parku Narodowego Połoniny położonego 
we wschodniej Słowacji są wyjątkowe górskie łąki 
zwane połoninami, którym park zawdzięcza swą na-
zwę. Znajdziemy tu również unikalne pierwotne lasy 
bukowe wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Kolejną ciekawostką tego regionu jest tzw. 

Park Ciemnego Nieba Połoniny, który pod wzglę-
dem poziomu naświetlenia jest najciemniejszym 
obszarem Słowacji. Niezakłócony wielkomiejskim 
zgiełkiem spokój, kojąca zmysły cisza, romantyczne 
zakątki z magiczną atmosferą, które w dzisiejszych 
czasach mają olbrzymią wartość, pozwalają całko-
wicie oderwać się od codziennych zmartwień. Zapew-
niają miłośnikom przyrody doskonały wypoczynek 
i odnowę sił witalnych.

Urokliwa przyroda

Západné Tatry



Slovenský raj



Niewiele jest krajów, które mogą poszczycić się takim 
bogactwem rozmaitych form naciekowych jak Słowac-
ja. Znajduje się tu ponad 7 000 znanych grot i jaskiń, 
z  czego 17 zostało udostępnionych do zwiedzania. 
Do najważniejszych i  najcenniejszych należą jaskinie 
Słowackiego Krasu oraz Dobszyńska Jaskinia Lodowa, 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Unikalną wartość ma przede wszystkim Ochtyńska 
Jaskinia Aragonitowa, jedyna w swoim rodzaju 
w Europie. Jej podziemne wnętrza zdobią krysz-
tały aragonitu, miejscami przybierające kształt 
delikatnych korali lub śnieżnobiałych krzaczków. 
W największej znanej jaskini Słowackiego Krasu, 
Domicy można przepłynąć łódką podziemną rzekę 
Styks. Jaskinie Słowacji to prawdziwe klejnoty 
oferujące odwiedzającym niecodzienne wrażenia 

i możliwość odkrywania tajemniczego, wprost baj-
kowego piękna podziemnego świata.

Klejnoty podziemi

Jaskinie udostępnione 
do zwiedzania
Belianska jaskyňa
Bystrianska jaskyňa
Demänovská jaskyňa slobody
Demänovská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Jaskyňa Domica
Jaskyňa Driny
Gombasecká jaskyňa
Harmanecká jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Važecká jaskyňa

Jaskinie udostępniane 
na podstawie specjalnego 
pozwolenia 
 
Bojnická hradná jaskyňa
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jaskyňa Zlá diera
Krásnohorská jaskyňa
Malá Stanišovská jaskyňa
Prepoštská jaskyňa – muzeum prehistoriiDobšinská ľadová jaskyňa

Jasovská jaskyňa



Woda to jeden z  największych skarbów Słowacji. 
Tutejsze zasoby wody pitnej są jednymi z najważ-
niejszych na świecie, co kraj ten zawdzięcza naj-
większej wyspie rzecznej w Europie Środkowej 
– Wyspie Żytniej, położonej na południu Słowacji. 
Woda – poza tym, że jest źródłem życia – oferuje 
także wspaniałą zabawę i wypoczynek.
Piękno bystrych potoków i  kryształowo czystych 
jezior polodowcowych uprzyjemnia pobyt w gó-
rach, natomiast kąpiele w naturalnych jeziorach, 
sztucznych zbiornikach, rzekach i  stawach powy-
robiskowych zwanych tajchami przynoszą or-
zeźwienie w upalne dni. Do interesujących atrakcji 

niewątpliwie zalicza się spływ rzekami Dunajec, 
Wag lub Orawa na drewnianych tratwach, często 
połączony z  występem muzycznym i  degustacją 
lokalnych przysmaków. Entuzjaści sportów ekstre-
malnych powinni spróbować raftingu na wartkich 
wodach Belej, Dunajca i Hronu.
Nowoczesne kąpieliska termalne i parki wodne to 
oaza relaksu i  wypoczynku przez cały rok. Nieza-
pomnianym przeżyciem są kąpiele pod zaśnieżo-
nymi wierzchołkami gór. Akweny wodne oferują 
niezliczone możliwości uprawiania sportów i orga-
nizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych i spor-
towych, szczególnie w okresie letnim.

Wypoczynek i zabawa nad wodą

Orava



Słowacja została hojnie obdarzona niesłycha-
nym podziemnym bogactwem, którym jest 
prawie 1 500 źródeł mineralnych o  leczniczej 
mocy i  zbawiennym oddziaływaniu na ludzki 
organizm. Od niepamiętnych czasów są one 
uważane za cudowne i  niezwykle cenne dzięki 
swej zdolności leczenia chorób i  przywracania 
zdrowia. Słowackie uzdrowiska są jednymi z naj-
starszych i  najlepszych w Europie Środkowej. 
Chyba najbardziej znanym są Pieszczany, któ-
rym oprócz termalnej wody mineralnej sławę 

Zdrowie 
z natury

Sklené Teplice

Trenčianske Teplice



Rajecké Teplice

Piešťany

przyniosło lecznicze błoto siarkowe. Uzdrowisko 
Rajeckie Teplice frapuje antyczną atmosferą, zaś 
Turczańskie Teplice zaskakują nietuzinkowym 
zabiegiem, tzw. Turczańską Złotą Kuracją. 
Dwa miasta uzdrowiskowe są unikatem w skali 
europejskiej. W Sklenych Teplicach dostępne są 
kąpiele parowe w jaskini, trafnie nazywane Pare-
nicą, zaś w Trenczyńskich Teplicach – unikatowa 
łaźnia turecka Hammam. 
Niezwykle czyste górskie powietrze Tatr Wy-
sokich przyczyniło się do powstania wielu uz-
drowisk klimatycznych, które specjalizują się 
w leczeniu chorób układu oddechowego za-
równo u  dorosłych, jak i  u  dzieci. Na wyjąt-
kową atmosferę słowackich uzdrowisk wpływa 
również ich wyjątkowe otoczenie sprzyjające ak-
tywnemu wypoczynkowi i uczestnictwu w życiu 
kulturalnym.



Entuzjaści aktywnego i  zdrowego wypoczynku 
mogą odkrywać przyrodę Słowacji, która ma do 
zaoferowania wiele fascynujących i  niezwykłych 
wrażeń, z siodełka jednego z najbardziej ekologicz-
nych środków transportu, jakim jest rower. Ścieżki 
rowerowe przebiegają tuż obok zapierających dech 
w piersiach masywów skalnych, kanionów i wąwo-
zów, przez tajemnicze doliny górskie, wzdłuż 
rzecznych meandrów. Wiodą obok wspaniałych 
wodospadów i  innych cudów natury, które skry-
wają rzadkie okazy fauny i fl ory.
Oprócz nadzwyczajnego piękna przyrody rowerzy-
ści mogą odkrywać także unikatowe dziedzictwo 
kulturowe. Zabytkowe średniowieczne miasta, ro-
mantyczne  zamki i ruiny, okazałe pałace oraz intry-
gujące znaleziska archeologiczne.

Obecnie jedną z  najbardziej atrakcyjnych tras 
rowerowych na Słowacji jest szlak „Rowerem przez 
Słowację“. Dzięki niemu rowerzyści mają okazję zo-
baczyć wiele wyjątkowych zabytków i  ciekawostek 
przyrodniczych. Trasa ma początek na nizinnych 
terenach nad Dunajem, prowadzi wzdłuż winnic 
rozsianych na zboczach Małych Karpat, przez ma-
lownicze regiony Dorzecza Wagu i Kysuc, górzystą 
Orawę i Liptów, u podnóża Tatr Niskich i Wysokich 
do Popradu albo wprost do Słowackiego Raju. Tra-
sa ma około 750 km i składa się z wielu magistrali 
rowerowych pozwalających na niespieszne poznawa-
nie uroczych zakątków Słowacji i ciekawe wycieczki 
po oznakowanych ścieżkach. Entuzjaści ekstremal-
nej jazdy mogą sprawdzić swoje umiejętności na tra-
sach freeride’owych i downhillowych w bikeparkach 

w Tatrach Wysokich i Niskich, w Bachledovej Dolinie, 
na zboczach Malinô Brdo, lub w Oszczadnicy.

Rowerem przez Słowację
Nízke Tatry

TOP Trasy Rowerowe
Dunajski Szlak Rowerowy
Hornadzka Magistrala Rowerowa 
Kysucka Magistrala Rowerowa
Liptowska Magistrala Rowerowa 
Małokarpacka Magistrala Rowerowa
Morawski Szlak Rowerowy
Orawska Magistrala Rowerowa
Popradzka Magistrala Rowerowa
Magistrala Rowerowa Doliny Wagu

www.vitajtecyklisti.sk



Zróżnicowane środowisko naturalne Słowacji ofe-
ruje amatorom aktywnego wypoczynku niezliczone 
możliwości spędzania wolnego czasu i  uprawiania 
różnych dyscyplin sportu. Turystyka wysokogórska, 
alpinizm, sporty ekstremalne czy też pełna frajdy za-
bawa w wodzie lub w powietrzu – wszyscy miłośni-
cy ruchu, przygody i aktywnego wypoczynku mogą 
przebierać w szerokiej ofercie wyjątkowych i ekscy-
tujących atrakcji.
Turyści mogą odkrywać niespotykane piękno 
słowackich regionów podczas pieszych wędrówek 
po ponad 14 000 km oznakowanych szlaków tu-
rystycznych i  takiej samej ilości oznakowanych 
ścieżek rowerowych. Mogą zachwycać się interesu-
jącymi kanionami, wodospadami, wąwozami i  roz-
padlinami Słowackiego Raju. Na swoich odkrywców 
czekają osobliwe formy krasowe Murańskiej Płaniny 
i Słowackiego Krasu, system kanionów i wąwozów 
w paśmie Małej Fatry znany jako Janosikowe Dziu-
ry, dziewicze lasy w Połoninach. Bardziej wprawni 
turyści mogą zdobyć któryś ze szczytów najwyżs-
zego łańcucha górskiego na Słowacji, a  zarazem 
najmniejszych wysokich gór świata – Tatr Wyso-
kich, gdzie aż 25 szczytów osiąga wysokość ponad 
2 500 m n.p.m. Każdy zapalony piechur doceni 
emocjonujące przeżycia, które czekają go na prawie 
100-kilometrowym szlaku wiodącym granią Tatr 
Niskich – drugiego co do wielkości łańcucha gór-
skiego Słowacji. Godnymi polecenia są także piesze
wędrówki po czarujących Górach Choczańskich 
i  Strażowskich oraz Sulowskich Skałach. Amato-
rów sportów ekstremalnych niewątpliwie ucieszą 

urzekające scenerie malowniczej Słowacji widziane 
z balonu, lotni, albo podczas skoku spadochronowe-
go. Entuzjastów sportów wodnych zachwycą z kolei 
rwące wody  centrum sportów wodnych Czunowo 
i Liptowski Mikułasz. Wielbiciele golfa mogą spraw-
dzić swoją technikę gry, celność i cierpliwość na sta-
rannie utrzymanych polach golfowych w pięknym 
otoczeniu przyrody, w pobliżu miast lub górskich 
kurortów. Decydując się na wypoczynek w Słowacji, 
wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku i zdrowe-
go stylu życia mogą spełnić swoje marzenia.

Aktywny wypoczynek

Vysoké Tatry

Chopok – Nízke Tatry



Słowackie góry oferują miłośnikom sportów zi-
mowych trasy narciarskie o  różnym stopniu 
trudności i  widokowe nartostrady nie tylko dla 
miłośników snowboardingu. Majestatyczne zbocza 
górskie przykryte białym puchem nadają się do 
zimowych wędrówek. Rozciągają się z  nich nieza-
pomniane widoki na zaśnieżone szczyty. W Tatrach 
Wysokich i  Niskich, Małej i  Wielkiej Fatrze oraz 
wielu innych pasmach górskich znajdują się duże 
nowoczesne resorty, a  także mniejsze kameralne 
ośrodki, których rodzinna atmosfera zachęca prze-
de wszystkim początkujących i  rekreacyjnych nar-
ciarzy oraz rodziny z dziećmi. 
Trudny, wymagający górski teren może być spraw-
dzianem umiejętności dla wielbicieli skialpiniz-
mu, którzy unikają zatłoczonych tras zjazdowych 
i  preferują szusowanie w otoczeniu przyrody, po 
nietkniętym puszystym śniegu. Słowackie ośrod-
ki narciarskie oprócz zadbanych tras zjazdowych 
oferują także trasy biegowe, tereny do uprawiania 
snowboardingu, szkoły i  szkółki narciarskie oraz 
wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. Osoby nie-
jeżdżące na nartach również znajdą tu coś dla sie-
bie. Przygotowano dla nich szeroką ofertę atrakcji 
ekstremalnych, takich jak snowtubing, kitewing, 
tory bobslejowe i saneczkowe oraz lodowiska. Oczy-
wiście, większość dobrych ośrodków zapewnia 
sztuczne naśnieżanie, oświetlenie stoków do 
jazdy nocą i  szeroki wybór usług restauracyjnych. 
Najlepsze ośrodki narciarskie mogą się pochwalić 
barami aprés ski i  centrami rozrywki, które orga-
nizują wiele interesujących imprez. Do najbardziej 

popularnych sportów zimowych należą wyścigi 
psich zaprzęgów, które mają na Słowacji wielolet-
nią tradycję i  odpowiednie warunki. W górskiej 
miejscowości Turecká regularnie odbywają się 
wyścigi pod nazwą Krňačkové preteky, podczas 
których można spróbować jazdy na tradycyjnych 
drewnianych saniach i  dać się porwać wielkiej zi-
mowej przygodzie.

Raj sportów zimowych



Turyści odwiedzający Słowację mogą uczestniczyć 
w wielu wyjątkowych cyklicznych imprezach spor-
towych, kulturalnych i  folklorystycznych, którym 
towarzyszy niepowtarzalna atmosfera.
Podczas corocznych Uroczystości Koronacyjnych 
w stolicy Słowacji, Bratysławie, panuje średniowiecz-
ny klimat, na ulicach można spotkać królów i  kró-
lowe, szlachtę, trubadurów i tłumy ciekawych ludzi. 
Bratysławskie Święto Muzyki, najbardziej prestiżowy 
międzynarodowy festiwal na Słowacji z  wieloletnią 
tradycją to przegląd rodzimej i  zagranicznej twórc-
zości muzycznej. Największym słowackim festiwa-
lem pod gołym niebem jest Pohoda, odbywający się 
na lotnisku w Trenczynie. Festiwal fi lmów związa-
nych ze sztuką znany jako Art Film Fest w Košicach 
zalicza się obecnie do najważniejszych imprez fi l-
mowych w Europie Środkowej. Poszczególne regiony 
prezentują swoje zwyczaje folklorystyczne podczas 
festiwali organizowanych w wielu miastach i  mias-
teczkach Słowacji. Te największe można zobaczyć 
w miejscowościach Východná, Myjava, Terchová 
i Detva, gdzie na każdym kroku można poczuć sztukę 
i  folklor. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Du-
chów i Widm w jednym z najpiękniejszych zamków 
na Słowacji, Zamku Bojnickim, panuje atmosfera gro-
zy, a uczestnikom dopisuje dobry nastrój. Kremnickie 
Gagi to wyjątkowy festiwal dobrego humoru i satyry 
z  udziałem czołowych słowackich i  zagranicznych 
zespołów artystycznych i muzycznych, grup teatral-
nych i kabaretowych oraz solistów. Dni Mistrzów Rę-
kodzieła i Rzemiosła Ludowego ÚĽUV w Bratysławie 
zaliczają się do najważniejszych i  największych im-

prez poświęconych rzemiosłu na Słowacji. Najwięk-
si mistrzowie tradycyjnych rzemiosł artystycznych 
prezentują swoją sztukę na oczach zgromadzonych 
widzów. Wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich 
miłośników teatru są Zwoleńskie Przedstawienia 
Zamkowe odbywające się w niepowtarzalnej scenerii 
zabytkowego dziedzińca Zamku Zwoleńskiego. Do 
najważniejszych imprez sportowych na Słowacji 
zalicza się Międzynarodowy Maraton Pokoju orga-
nizowany w Koszycach od 1924 r., który zasłużenie 
może się poszczycić mianem najstarszego marato-
nu w Europie.

Interesujące imprezy 



Obok licznych imprez kulturalnych, cennych zabyt-
ków i możliwości uprawiania sportu czy korzystania 
z uroków życia towarzyskiego, Słowacja ma wiele do 
zaoferowania miłośnikom dobrego jedzenia. Trady-
cyjna kuchnia słowacka przypadnie do gustu miłoś-
nikom serów i nabiału. Typowym daniem słowackim 
są tzw. haluszki, czyli kluseczki z  ciasta ziemniacza-
nego z bryndzą i  skwarkami z boczku, które można 
popijać gęstą żętycą. Warto jednak spróbować także 
innych znanych słowackich przysmaków, takich jak 
chleb ze smalcem i  cebulą albo domowej roboty se-
ry wędzone i  niewędzone. Polecamy także podawa-
ne w bochenku zupy fasolową i  czosnkową oraz 
pyszną kapustnicę z  wędzonką, kiełbasą i  grzybami. 
Słodkie „co nieco” w postaci tradycyjnego wypieku 
skalický trdelník, pierwszego wyrobu słowackiego 
objętego chronionym oznaczeniem geografi cznym, 
albo rożków bratysławskich, zwanych także presz-
porskimi, z  nadzieniem makowym lub orzechowym 
to wyjątkowa przyjemność. Niezwykłym wydar-
zeniem kulinarnym jest sezon na gęsinę, z  której 
słynie zwłaszcza miejscowość Slovenský Grob. Zaja-
danie się słowackimi specjałami w typowych szałasach 
i  bacówkach to prawdziwa rozkosz dla podniebie-
nia, a  wrażenia z  niej płynące potęguje wyjątkowa 
atmosfera tych miejsc. Jednak dobrym jedzeniem 
można się delektować nie tylko w tradycyjnych loka-
lach oferujących smaczną kuchnię regionalną, lecz 
również w nowoczesnych restauracjach pierwszej ka-
tegorii. Zwieńczeniem uczty kulinarnej są wspaniałe 
słowackie wina z regionów winiarskich od tokajskiego 
we wschodniej Słowacji po małokarpacki na zachodzie.

Tradycyjny smak Słowacji 
Polecane imprezy
•  Slovak Food Festival Bratysława
•  Gurmán Fest Bratysława
• Gurmán Fest Koszyce
•  Trdlofest Skalica
•  Mistrzostwa Świata w Gotowaniu i Jedzeniu 
Haluszków z Bryndzą w miejscowościach Turecká 
i Terchová

Szlaki winiarskie
Małokarpacki Szlak Winiarski 
Nitrzański Królewski Szlak Winiarski 
Tokajski Szlak Winiarski 
Hontianski Szlak Winiarski 
Pożytawski Szlak Winiarski 
Zagórski Szlak Winiarski 
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Stolica Słowacji przyciąga odwiedzających bogatą 
historią, przyrodą, ale również nowoczesną archi-
tekturą. Trudno pominąć Zamek Bratysławski 
z  Muzeum Historycznym, ale zaskoczą Cię rów-
nież ogrody Zamku Bratysławskiego z  widokiem 
na miasto. Do Starego Miasta można dotrzeć ma-
lowniczymi uliczkami podzamcza przy Katedrze 
Św. Marcina. Ten gotycki kościół był świadkiem 
koronacji 19 austro-węgierskich króli i  królowych, 
w tym monarchini o  znaczeniu europejskim Marii 
Teresy. Swoją atmosferą zainteresuje również Ry-
nek Główny (Hlavné námestie), niezwykle boga-
te w zabytki historyczne i kulturalne. Znajduje się tu 
kilka pałaców, Muzeum Miasta Bratysławy, Sta-
ry Ratusz, a atmosferę dopełnia Fontanna Rolanda. 

W parku angielskim w  miejscowości Malacky 
można podziwiać pałac rodu Pálff y z  przebu-
dowaną salą Pálff y z ówczesnym wyposażeniem. 
Odwiedź również Kościół Franciszkanów i klasz-
tor z  kapliczką Świętych schodów. Znajdują się 
tu krypty rodu Pálff y i księży franciszkanów. Na 
terenie Záhoria znajduje się również maryjne 
miejsce pielgrzymek na terenie byłych Węgier 
– Mariánka. Odświeżenie znajdziesz w biobase-
nie Borovica na kąpielisku Kamenný mlyn. Aby 
poznać historię, należy wybrać się na Pajštún, 
ruiny średniowiecznego zamku strażniczego nad 
miejscowością Borinka lub na zamek Plavecký 
hrad, który stanowi ruiny średniowiecznego zam-
ku strażniczego u  zachodnich podnóży Małych 
Karpat. W miejscowości Veľké Leváre odkryj 
Dwór habański (Habánsky dvor), czyli zabyt-
kowy rezerwat architektury ludowej i Muzeum 
rzemiosł habańskich.

W miejskim kompleksie zabytkowym Święty 
Jur (Svätý Jur) można zwiedzić gotycki kościół 
z XIII w. Muzeum Małokarpackie w Penzinku 
z  największymi zbiorami unikalnych pras win-
nych przybliży historię uprawy winorośli i winiar-
stwa. W piwnicach renesansowego zamku z par-
kiem angielskim znajduje się całoroczna wystawa 
Krajowy Salon Win z  możliwością degustacji. 
W ośrodku Pezinská Baba można uprawiać tu-
rystykę, a w zimie narciarstwo. Modra poza wi-
nem słynie również z Muzeum Ľudovíta Štúra czy 
Muzeum słowackiej plastyki ceramicznej. Można 
wejść również na wieżę widokową góry Veľká 
homoľa na 709,2 m n.p.m. w Małych Karpa-
tach. Najpiękniejszy zamek w Małych Karpatach 
Czerwony Kamień prezentuje muzeum kultury 
mieszkalnej szlachty i mieszczaństwa oraz broni 
historycznych. Poza unikalnie zachowanym sys-
temem obronnym byłej twierdzy renesansowej 

Propozycja nr 1: 
Bratysława, miasto z historią

Propozycja nr 3: Pokochasz ZáhoriePropozycja nr 2: Od gotyku po Štúra

można tu podziwiać również system rozległych 
podziemnych piwnic, który jest największy w Eu-
ropie Środkowej. 

Bratysława 
i okolice
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Rzadkie angielskie gobeliny z XVII w. i galerię moż-
na podziwiać w Pałacu Prymasowskim. Skarbem 
secesji jest pobliski Niebieski Kościółek (Modrý 
kostolík), otynkowany na niebiesko i z niebieskim 
dachem. Zwiedzanie od zamku przez uliczki Stare-
go Miasta turyści mogą odbyć całorocznym histo-
rycznym pociągiem. Na prawym brzegu Dunaju 
można odpocząć w najstarszym parku publicznym 
w Europie Środkowej – w Sadzie Janka Kráľa, któ-
ry założyła Maria Teresa. Kończy go wiszący Most 
SNP z kawiarnią UFO, skąd roztacza się przepiękny 
widok na okolice Bratysławy. Można również odbyć 
rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju. Do wyboru 
pozostaje więcej tras: od Bratysławskiej, po Devín 
lub na drugą stronę do Gabčíkova.

Odległość z Bratysławy do najbardziej odległego celu: 45 km (Bratysława – Veľké Leváre) 
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Region trnawski z  Krajem Południowomorawskim 
łączy wspólna atrakcja – unikalny szlak wodny Baťov 
kanál. Można się do niego dostać ze Skalicy. Został 
wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku w celu na-
wadniania terenu. Aktualnie jest wykorzystywany do 
celów turystycznych i  pozwala na łączenie turysty-
ki wodnej, rowerowej i  aktywnego wypoczynku. Na 
trasie Skalica – Sudoměřice znajduje się wyjątkowy 
zabytek techniki Výklopník z  wieżą widokową. 
W  miejscowości Skalica znajduje się 13 lokalnych 
zabytków, które można zgłębić podczas zwiedzania 
z przewodnikiem. Zachęcamy do degustacji typowego 
regionalnego ciasta Skalicki trdelník. Pobyt można 
sobie urozmaicić wycieczką rowerową ze Skali-
cy do doliny Zlatnícka dolina (7 km), przez którą 
przebiega kilka tras rowerowych. Miłośnicy turystyki 
pieszej mogą wybrać się na szlak edukacyjny Smole-
nický kras. Przyjemny spacer doprowadzi przez kra-
sową dolinę Hlboča, przez łąkę Vlčiareň do jaskini 
Driny i stąd do dzielnicy Jahodník. Jaskinia Driny 
to jedyna udostępniona jaskinia w zachodniej Słowacji. 
Trasa zwiedzania liczy 450 m z różnicą wysokości 10 m,
należy też w jej trakcie pokonać 151 schodów. Tempe-
ratura powietrza wynosi 7,1-7,8 °C. W wąskich kory-
tarzach i salach jaskini oczarują Państwa przepiękne 
nacieki i sintrowe zasłony z ząbkowaną lamówką.

W Trnawie lub Tirnavii – regionie win światowych 

Na północnym-wschodzie kraju trnawskiego znajduje 
się znane na całym świecie Uzdrowisko Pieszczany. 
Słynie z  unikalnych źródeł siarkowej wody termal-
nej i  nieporównywalnego torfu leczniczego, zapew-
niających leczenie zwłaszcza chorób aparatu ruchu. 
Można przejść najdłuższym zadaszonym mostem 
kolumnadowym (156 m) z symbolem uzdrowiska – 
uzdrawiającym tzw. posągiem łamacza kul. Historię 
balneologii można poznać w Muzeum Balneologicz-
nym, jedynym tego rodzaju na Słowacji. Przyjemne są 
również spacery turystyczne po okolicy z wieloma tra-
sami rowerowymi i dla miłośników rolek in-line wokół 
zbiornika wodnego Sĺňava.

Unikalnym budynkiem z 1895 roku jest młyn wod-
ny w miejscowości  Tomášikovo. Znajduje się 
w naturalnym środowisku na brzegu Małego Duna-
ju. Zachował się w pierwotnym stanie, bez ingerencji 
w konstrukcję i ze zdolnymi do działania urządzenia-
mi. W Jahodnej można wypożyczyć łódkę i przepły-

Propozycja nr 1: Wodą za słodką pokusą

Propozycja nr 4: 

Czar znanego na świecie uzdrowiska

Propozycja nr 3: W kraju wody

Propozycja nr 2: 
Mały Rzym i światowe wina

Trnawa 
i okolice
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Odległość z Trnavy do najbardziej odległego celu: 65 km (Trnava – Skalica) 

nąć spływ małym Dunajem. Cała rodzina znajdzie 
rozrywkę w kąpielisku termalnym w miejscowości Ve-
ľký Meder – Th ermal Corvinus, znajdującym się 35 
km od Tomášikova. Jest tu 9 basenów z wodą o tem-
peraturze 25-37 °C. Woda termalna odznacza się ko-
rzystnym działaniem na choroby układu mięśniowo-
-szkieletowego. W ośrodku znajduje się park linowy 
Tarzánia, gdzie zabawę znajdzie cała rodzina, w tym 
najmniejsi Tarzanie.

– należy spróbować tego napoju królów. Przeżycie sta-
nowi wizyta w jednej z ukrytych sklepionych piwnic 
oraz lokalnych najlepszych winiarni. Trnawa jest nazy-
wana również słowackim Małym Rzymem – znaj-
duje się tu 8 kościołów i dwie synagogi. Do najcen-
niejszych zabytków kultury sakralnej należy pierwszy 
wczesnobarokowy kościół na Słowacji – Katedra św. 
Jana Chrzciciela. Najstarszym kościołem w Trnawie 
jest pierwotnie romański Kościół św. Mikołaja. Nie 

mniej tradycyjna jest droga śladami miodu pitnego, 
uważanego za starosłowiański napój. Nasi przodko-
wie nadawali mu wyjątkowego i uroczystego charakte-
ru, pijąc go tylko podczas ważnych uroczystości. Aż 8 
rodzajów tego napoju można degustować w Dolnej 
Krupej. W tamtejszym pałacu Beethoven skompo-
nował przepiękną Sonatę księżycową. 
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W miejscowości  Myjavské kopanice można odwie-
dzić miejsce narodzin Milana Rastislava Štefáni-
ka (gmina Košariská) z izbą pamiątkową. Zachęca-
my, aby na rowerach wyruszyć czerwonym szlakiem 
magistrali rowerowej Kopaničiarskiej przez 
miejscowość Brezova pod Bradlom do Bukovca. My-
javę można dostrzec jak na dłoni z 60-metrowej tzw. 
Wieży Myjavskiej, należącej do lokalnego kościoła 
ewangelickiego. W  Brestovskej pálenicy można 
zapoznać się z procesem destylacji owoców i odbyć 
degustację destylatów owocowych. Pálenica to część 
tzw. Kopaničiarskiego szlaku owocowo-destyla-
towego z możliwością 10 przystanków. Odświeżenie 
można znaleźć nad zbiornikiem Stará Myjava w tak 
samo nazwanym regionie. Zachęcamy do skorzystania 
z centrum linowego. 

Kto nie zna legendy o „krwawej hrabiance”? Wizytę 
na Zamku w Čachticach można połączyć z degu-
stacją czerwonego wina lokalnej produkcji Bátho-
ryčkina krv. Na temat historii i  osobliwości miej-
scowości można się dowiedzieć w renesansowym 
pałacu Draškovičovsky kaštiel w  Čachticach. 
W drodze do Trenczyna nie można pominąć zamku 
Beckov. Wznosi się na 60-metrowej stromej skale 
nad miejscowością o tej samej nazwie. Był zamkiem 
króli, możnowładców i  rycerzy i  odparł Tatarów 
oraz Turków. Ok. 20 km od zamku Beckov znajdu-

Najstarszy słowacki ogród zoologiczny znaj-
duje się w Bojnicach. Obchodził już 60. urodziny 

i  należy do najcenniejszych na Słowacji z  niemal 
trzema tysiącami zwierząt. Nie można ominąć 
również Zamku Bojnice. Szczególny urok ma 
podczas wyjątkowych imprez, których termin 
można znaleźć na stronie internetowej zamku. 
Podczas zwiedzania przechodzi się przez Złotą 
Salę ze złotym sufi tem, a  także Salon Oriental-
ny i niebieski, Marmurowy czy Herbowy. Z hi-
storią górnictwa w regionie można zapoznać się 
po zejściu do kopalni węgla brunatnego Cígeľ 
w Górnonitrzańskim Skansenie Górniczym. 

W miejscowości  Trenczyńskie Cieplice można 
odpocząć na kąpielisku Zielona Żaba. Poza pływa-
niem, aktywnościami sportowymi i zabawą nie nale-
ży pominąć unikalnego w Europie Środkowej świata 
saun z  czterema saunami zlokalizowanymi w lesie. 
Dobrze wypoczęci turyści zdążą jeszcze na nocne 
zwiedzanie zamku w Trenczynie – termin można 
sprawdzić na stronie internetowej zamku. Koniecz-
nie należy zajrzeć do Studni miłości, którą zgodnie 
z  legendą kopał Omar, aby uwolnić swoją Fatimę, 
oraz wstąpić do wieży Matúšovej. Na III piętrze 

Propozycja nr 1: Przygody Kopaničiarske 

Propozycja nr 4: 
Romantyzm na zamku i ZOO

Propozycja nr 3: 

W zamku pana Wagu i Tatr

Propozycja nr 2 : 
Na rowerze w ślad za legendami 

zwiedzą Państwo pracownię pana Wagu i Tatr Mate-
usza Czaka. Rzekomo należało do niego aż 50 zam-
ków. Z  tarasu historycznego hotelu Elizabeth 
można dojrzeć na zamkowej skale rzymski napis po 
łacinie. To najbardziej na północ od Dunaju zachowa-
ny rzymski zabytek w Europie Środkowej.

Trenczyn 
i okolice

je się trzeci z  zamków – ruiny zamku Tematín. 
Wznoszący się na wysokości 600 m nad morzem 
jest najwyższym punktem Regionu Środkowopo-
ważskiego. Po historycznej części trasy można po-
czuć nieco adrenaliny w Bikeparku Kálnica, który 
obejmuje 18 tras o różnym stopniu zaawansowania. 
Działa tu również szkoła rowerowa i szkółka rowe-
rowa dla dzieci. Na wypożyczonym rowerze można 
się wybrać na wyprawę do Beckova, na zamek 
Tematín i do Čachtíc. 
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Odległość z Trenčína do najbardziej odległego celu: 70 km (Trenčín – Bojnice) 
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Malownicza górska wioska Cziczmany słynie 
z  drewnianych domów z  białym zdobnictwem 

na zewnątrz. W pobliżu miejscowości Rajecka 
Leśna można podziwiać unikalną drewnianą 
ruchomą szopkę, jedną z największych tego ro-
dzaju rzeźb z drewna na świecie. Oazą relaksu jest 
Uzdrowisko Rajecké Teplice. Termalne źródła 
lecznicze o temperaturze 38 °C zapewniają poza 
zabiegami terapeutycznymi i  przyjemnym wypo-
czynkiem również ładowanie nowych sił. Przez 
cały rok turystom służą dwa kryte i  odkryte ba-
seny, świat saun i podwójna łaźnia turecka. Nie-
powtarzalny klimat Żyliny tworzy kwadratowy 
plan historycznego rynku i  budynki z  arkadami. 
Miasto i  okolicę można podziwiać z  wysokości 

W lecie polecamy skorzystanie ze szlaków i tras tu-
rystycznych oraz rowerowych, a także wypoczynek 
przy zbiorniku wodnym Liptovská Mara. Mu-
zeum Wsi Liptowskiej dokumentuje architekturę 
ludową Liptowa, prezentuje najbardziej znane za-
bytki kultury z  jedenastu zatopionych miejscowo-
ści. W Dolinie Demianowskiej można zwiedzić 
piękne jaskinie. Krasowa Demianowska Jaski-
nia Wolności (Demänovská jaskyňa slobody) 
to najczęściej odwiedzana jaskinia na Słowacji. 
Można podziwiać piękne nacieki różnych kolorów, 
tajemniczy podziemny tok Demänovky i przepięk-
ne jeziorka. Zaledwie dwa kilometry dalej znajduje 
się jedna z  pierwszych znanych jaskiń na świecie 
– Demianowska Jaskinia Lodowa (Demäno-
vská ľadová jaskyňa). Można tu podziwiać prze-
piękne lodospady, lodowe stalagmity czy naturalne 

kolumny. Zachęcamy również do wyprawy do naj-
większego naturalnego jeziora w Tatrach Niżnych 
– jeziora Vrbické pleso. Ma pochodzenie lodow-
cowe, a jego powstanie sprawia, że jest podobne do 
jezior w Tatrach Wysokich.

Propozycja nr 1: 

Podziwiane drewniane domy i szopka

Propozycja nr 3: Piękno i lód pod ziemią

Propozycja nr 2: 
Śladami słowackiego zbójnika

Żylina 
i okolice

Terchová – miejsce narodzin Juraja Janosika (Sło-
wacki Robin Hood) to brama do najpiękniejszych za-
kątków Parku Narodowego Małej Fatry. Do naj-
bardziej atrakcyjnych należy trasa turystyczna Ja-
nosikowe Dziury, system wąwozów z drabinkami 
i kładkami, odpowiednia również dla rodzin z dzieć-
mi. W zimie z wodospadów powstają piękne kaska-
dy lodowe. W okolicy znajduje się najbardziej gęsta 
sieć ścieżek rowerowych na Słowacji (ponad 600 km). 
Wskazówką dla narciarzy jest Vrátna Free Time 
Zone. Na Zamku Orawskim (Oravský hrad), naj-
częściej odwiedzanym na Słowacji, gościom zabytko-
wych sal zostaną zaprezentowane zrealizowane na 
zamku bajki i fi lmy. Na przykład pierwszy fi lm o Dra-
kuli – upiór Nosferatu z roku 1922 czy Smocze serce 
II. Inny widok na dominujący na Orawie zamek moż-
na podziwiać podczas rejsu tratwami. Narciarze 
znajdą coś dla siebie w Ski parku Kubínska hoľa 
i ośrodku narciarskim Roháče-Spálená. Miłośnicy 
pieszych wycieczek nie powinni przegapić wizyty 
w orawskiej części Tatrzańskiego Parku Narodowego 
– Rohacze. Rodziny z dziećmi z pewnością  zachwyci 
wyprawa do Bufetu Rohackiego (dawna Ťatliakova 
chata), z którego można dalej wyruszyć do Rohac-
kich Stawów (Roháčske plesá) oraz  odwiedzić 
Rohaczski Wodospad. Do najpiękniejszych muze-
ów architektury ludowej w Europie należy Muzeum 
Wsi Orawskiej w Brestovej, które funkcjonuje 
jako prawdziwa wieś z końca XIX wieku.
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Odległość zo Žiliny do najbardziej odległego celu: 99 km (Žilina – Roháče-Spálená) 

wieży Burian lub z wieży zamku Budatín. Z te-
lefonem komórkowym na 81 tablicach antykoro-
zyjnych z kodem QR można dowiedzieć się więcej 
o historycznych budynkach w mieście. 
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Propozycje wycieczek



W Tatrach Wysokich zaznasz tego wiele. Tradycja 
żeglowania na Szczyrbskim Jeziorze (Štrbské ple-
so) ma ponad 130-letnią historię. Cudowne widoki na 

Solisko mogą zachęcić do wspaniałej wycieczki koleją 
linową nad Łomnicki Staw (Skalnaté pleso), gdzie, 
w tamtejszym obserwatorium, można spojrzeć na nie-
bo przez teleskop astronomiczny. Kolej linowa wisząca 
prowadzi na szczyt Łomnicy (Lomnický štít), dru-
gi najwyższy szczyt Tatr, do królestwa ciszy. Oprócz 
unikalnych widoków, dużym przeżyciem jest spędze-
nie nocy na tym szczycie w wygodnym apartamen-
cie. Znad Szczyrbskiego Jeziora można wybrać się 
pieszo na dwugodzinną wycieczkę nad kolejne z około 
80 tatrzańskich jezior – Jamski Staw (Jamnické 
pleso). Po drodze nad Popradzki Staw (Popradské 
pleso) w półtorej godziny można się dowiedzieć, jak 

W regionach tych można odkryć cenną historię, 
która zajmuję zaszczytne miejsce na Liście Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Gotycka trasa prowa-
dzi do serca Spisza (Spiš) – historycznego placu 
w Popradzie – Spiska Sobota, poprzez Lewoczę 

(Levoča), w której znajduje się najwyższy drew-
niany ołtarz na świecie, w głównej atrakcji regionu 
– Zamku Spiskim z Kapitułą Spiską i cenionym 
kościołem w Żehrze. W nieodległym Kieżmarku 

Czerwony Klasztor jest owiany legendami 
o  latającym mnichu Cyprianie, znanym ziela-
rzu. Muzeum pozwala odkryć życie mnichów, 
którzy mieszkali tu w przeszłości. Orzeźwienie 
można znaleźć w Uzdrowisku Śmierdzonka 
(Smerdžonka). Piękno przyrody Pienińskiego 
Parku Narodowego sprawia, że jest to idealne 
miejsce do regeneracji ciała i duszy. W Pieninach 
można pływać na tratwach wzdłuż granicznej 
rzeki Dunajec oraz podziwiać piękne krajobrazy 
parku narodowego. Typowa wieś góralska Zdziar 
(Ždiar) znajduje się na północy Słowacji, mię-
dzy Tatrami Bielskimi a  Magurą Spiską i  słynie 
ze swoich tradycji ludowych i architektury. Izby 
posiadają niebieskie łączenia, a  ich ramy okien-
ne i drewniane belki są ozdobione ornamentami. 
Do niedawna mieszkańcy wsi Zdziar w niedziele 
i święta ubierali się w tradycyjne stroje góralskie.

Propozycja nr 1: Tatry, królestwo ciszy

Propozycja nr 3: U dumnych Górali

Propozycja nr 2: 
Skarby historii w Spiszu i Szaryszu

Preszów 
i okolice

powstały Tatry, jakie drzewa, zwierzęta i rośliny żyją 
w naszych górach. Dla wszystkich grup wiekowych 
o  różnych możliwościach wysiłkowych interesujące 
mogą być również wycieczki po ok. 600 kilometrach 
ścieżek turystycznych. Tatry i Region Preszowski moż-
na poznać również na rowerze. Do wyboru jest 300 
km oznaczonych tras rowerowych przeznaczonych 
dla wszystkich – rodzin z  dziećmi, miłośników tras 
górskich i kolarstwa szosowego, sportowców i począt-
kujących kolarzy. 
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Odległość z Wysokich Tatr do najbardziej odległego celu: 150 km (Wysokie Tatry/Štrbské Pleso – Bardejov)

uwagę przyciągnie z  pewnością artykularny Ko-
ściół, postawiony bez użycia ani jednego gwoździa. 
Nie lada atrakcją jest także słowacka gotycka perła 
w regionie Szarysza (Šariš) – Bardejów. Histo-
ryczny plac ratuszowy z Kościołem Św. Idziego (sv. 
Egídia), mury z basztami oraz żydowska dzielnica 
ze względu na swoją wyjątkowość zostały również 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Pobliskie słynne uzdrowiska pomogą nabrać ener-
gii oraz odnaleźć odpoczynek. Kiedyś przychodziła 
tu, między innymi, cesarzowa Sisi. Kolejną atrakcją 
jest skansen w uzdrowisku Bardejowskie Ku-
pele, gdzie znajdują się dwa drewniane kościoły, 
przeniesione tu ze wsi Zboj i Mikulášová. Stamtąd 
można dalej udać się do zamku ze skansenem 
w Starej Lubowli (Stará Ľubovňa).



KOSZYCE 
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Tętniąca ul ica Główna z  czarującymi przyległymi 
uliczkami to dobry wybór na początek poznawania 
Koszyc. Nie można pominąć Katedry św. Elżbiety, 
największego gotyckiego kościoła w Europie, który 
pomieści 5 tys. osób. To jednocześnie położona naj-
bardziej na wschód gotycka katedra typu zachod-
niego w Europie. Wieża Urbana, drugi najstarszy 
zabytek w Koszycach, pochodzi z pierwszej połowy 

XIV wieku i pierwotnie służyła jako dzwonnica ka-
tedry. Więzienie Miklusza, w którym znajdowała 
się sala tortur, oraz mieszkanie kata można zwie-
dzić w pomieszczeniach dwóch budynków patrycju-
szy w pobliżu ulicy Głównej. Najbardziej wyróżnia 
się na jego podwórzu orientalny budynek – replika 
tureckiego domu Rodosztó. W latach 1720-1735 
na banicji żył tu i  zmarł ostatni przywódca po-

Region Spisz, centrum ważnych zabytków i  prze-
pięknej przyrody. W Parku Narodowym Słowacki 
Raj znajduje się kilka zabytków kulturalno-histo-
rycznych wpisanych na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Należą do nich: Zamek Spiski, jeden 
z  najbardziej godnych uwagi zabytków w Europie, 
Kościół św. Ducha w pobliskiej miejscowości Žehra, 
pałac w Markušovcach i rezydencja letnia Dar-
danely, rzymskokatolicki Kościół Wniebowzięcia 
Maryi Panny w Spiskiej Nowej Wsi charakteryzu-
jący się najwyższą wieżą kościoła (87 m) na Słowacji. 
Słowacki Raj ma najgęstszą sieć szlaków turystycz-
nych i ścieżek rowerowych o długości przekraczającej 
300 km. Gościom oferuje również 33 km szlaków 
edukacyjnych i 110 km tras rowerowych. Odznacza 
się różnorodnym terenem krasowym z wieloma wą-
wozami, cieśninami, wąskimi dolinami i kanionami, 
jak Przełom Hornádu, Sucha Biala, Kyseľ, ga-
leria skalna Tomasowski Wyhlad, Kláštorisko, 
Palcmanská Maša, Hrabušice, Čingov, Dedinky, 
Mlynky, Stratená i inne. Szczególną atmosferę tu-
rystyczną zapewniają tu różne wbudowane drabinki, 
mostki, kładki, schodki i łańcuchy, bez których przej-
ście wieloma szczelinami nie byłoby możliwe.

Propozycja nr 1: Historyczne Koszyce

Propozycja nr 3: 
Zabytki UNESCO i napój królów

Propozycja nr 2: 
Podróż do raju z zabytkami

Wiele unikalnych zabytków wpisanych na Listę 
UNESCO znajduje się w regionie Dolný Ze-
mplín (Dolny Zemplin). Pierwszy stanowi 
uroczy greckokatolicki drewniany kościółek 
w miejscowości Ruská Bystrá z przepięknym 
barokowym ikonostasem. Podczas spacerów po 
łonie natury można odkryć Vihorlat z  Mor-
skim Okiem – jezioro górskie pochodzenia 
wulkanicznego. W tej części Słowacji nie należy 
pominąć wyjątkowego regionu bukowych pra-
lasów, wpisanych na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. 40-metrowe buki dożywają 
150-200 lat. Rozerwać się i  odpocząć można 
w Th ermalparku Šírava (Sirawa) w regionie Ze-
mplínska šírava lub przy jeziorze Vinianské ja-
zero. Program wieczorny wypełni region z wi-
noroślami – Tokaj. W piwnicach Tokaju nie na-
leży opierać się degustacji wina tokaj i lokalnych 
regionalnych specjałów (w miejscowościach Malá 
Tŕňa, Veľká Tŕňa, Viničky), ale także wejścia na 
wieżę widokową w kształcie beczki.

Koszyce 
i okolice

wstania antyhabsburskiego Franciszek II Rakoczy. 
Uwagę zwraca również Pałac Jakaba, neogotycki 
budynek na rogu ulic Mlynskej i Štefánikovej, dom 
budowniczego Jakaba, który wzniósł również Te-
atr Państwowy w tym mieście. Co godzinę w par-
ku między Katedrą św. Elżbiety i Teatrem Państwo-
wym można wysłuchać brzmienia dwudziestu 
dwóch dzwonów. W lecie do ich rytmu dołącza 
śpiewająca fontanna.
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Odległość z Košíc do najbardziej odległego celu: 125 km (Košice – Ruská Bystrá) 
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Centrum regionu, z  najważniejszymi górniczymi 
zabytkami i  tradycją górniczą na terenie dawnych 
średniowiecznych miast górniczych, jest Bańska 
Bystrzyca. Zasłynęła z wydobycia miedzi i dlatego 
zyskała w  regionie nazwę Miedziane Miasto. Cen-
trum stanowi Námestie SNP (Plac Słowackiego 
Powstania Narodowego), otoczony starymi miesz-
czańskimi domami. Bańskobystrzycki ratusz stoi 
w tym samym miejscu już prawie 250 lat. Historia 

kamiennej fontanny, znajdującej się pośrodku, sięga 
prawie XVI wieku, kiedy postawiono tutaj drewnianą 
studnię. Kamienną fontannę w 1895 roku zastąpiło 
stałe ujęcie wody, które stopniowo obkładano ska-
łami. Bańska Bystrzyca może również pochwalić się 
własnym barbakanem, który jest główną fortyfi ka-

Przyjemnym przystankiem będzie bazylika mniej-
sza w miejscowości Staré Hory, gdzie ze względu 
na odkrycie złoża srebra, król węgierski Bela IV 
zaprosił fachowców górnictwa z  Niemiec. W  let-
ni upał proponujemy przystanek w  pobliskiej 
Jaskinii Harmanieckiej, w  rezerwacie przyro-
dy Harmanecká tisina. Najstarsze okazy cisu 
pospolitego osiągnęły niewiarygodny wiek 600 
lat. W  środkowej Słowacji można odnaleźć geo-
grafi czny środek Europy. Punkt jest wyznaczony 
na kamieniu obok zabytkowego kościół św. Jana 
Chrzciciela w  miejscowości Kremnické Bane. 
W  mieście Kremnica, zwanym Złotym Miastem, 
już od siedmiuset lat  wybija się monety w najstar-
szej pracującej nieprzerwanie mennicy na świecie. 
W przeszłości było to jedno z najbogatszych miast 
Królestwa Węgier. W  mieście dominuje zamek 
miejski z  Kościołem gotyckim św. Katarzyny 
z XV w. Najstarszą budowlą jest romański karner 
z XIII wieku. Częścią zamku jest również Wieża Ze-

Kolejnym klejnotem jest Bańska Szczawnica, zwana 
Srebrnym Miastem. W centrum historycznym, które 
jest chronionym zabytkiem, można podziwiać aż 360 
artystyczno-historycznych obiektów. Miasto i okolica 
zostały w  1993 roku wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Znajdująca się tutaj Kalwaria 
jest jednym z najważniejszych barokowych zabytków 
Słowacji. Ciekawostką techniczną są szczawnickie 
rezerwuary wodne (štiavnické tajchy), wyjąt-
kowe zbiorniki wodne na użytek kopalni i fi rm inży-
nieryjnych miasta, dzisiaj miejsca rekreacji. Na liście 

UNESCO znajduje się również przepiękny zamek 
Kaštieľ Svätý Anton z  artystyczno-historycznymi 
zbiorami i  ekspozycją myśliwską. Nieco trudniejszą 
trasą można dostać się do Pustego Zamku w okoli-
cach miasta Zwoleń (Zvolen), który należy do naj-
większych budowli obronnych w Europie Środkowej.

Propozycja nr 1: 
Historia i okolica Miedzianego Miasta

Propozycja nr 3: Srebrne Miasto

Propozycja nr 2: Tam, gdzie biją monety

Bańska Bystrzyca 
i okolice
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cją i równocześnie najlepiej widoczną budowlą oko-
licy z wieżą dzwonniczą Petermannova veža. Miesz-
kańcy Bańskiej Bystrzycy wskażą również „Krzywą
wieżę”, która jest odchylona od swojej osi aż 
o 68 cm. W Kościele Wniebowzięcia Marii Pan-
ny, w kaplicy św. Barbary, można podziwiać ołtarz 
mistrza Pawła z  Lewoczy. Współczesną panoramę 
miasta zamyka kompleks Upamiętniający Sło-
wackie Powstanie Narodowe (Pamätníka SNP) 
z ekspozycją zewnętrzną i wewnętrzną. Pieszo lub ro-
werem można przemierzyć ścieżkę edukacyjną do wio-
ski Špania Dolina, gdzie pierwsze kopalnie otwarto 
już w 1006 roku. Oprócz zabytków można podziwiać 
zręczne ręce kobiet przy wyrobie koronki klockowej.

Odległość z Banskej Bystrice do najbardziej odległego celu: 55 km (Banská Bystrica – Svätý Anton) 

garowa, pozostałości dawnego ratusza, trzy baszty 
i północna Brama Wieżowa. W Muzeum Monet 
i  Medali odwiedzający mogą spróbować własno-
ręcznego wybijania monet.
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Zamek w Nitrze wznosi się na wzgórzu zamko-
wym jakby pośrodku miasta. W kompleksie domi-
nują: katedra, Bazylika św. Emerama, pałac 
biskupi i  olbrzymie mury obronne. Katedra 
odznacza się barokowym zdobnictwem, które 
należy do najpiękniejszych z  tego okresu na Sło-
wacji. W murach obronnych znajdują się: kaza-
mata, korytarz i  mniejsze pomieszczenie, które 
pierwotnie zapewniało ochronę bramy wjazdo-
wej i  mostu. Korytarz został pogłębiony w 1664 
r. przez cesarskie wojska podczas oblężenia zamku. 
Miasto Górne wyrosło pod zamkiem. Na placu 
Pribinovo námestie poza rzeźbą z  brązu księ-
cia Pribiny można zobaczyć również Małe i Duże 
seminarium z diecezjalną biblioteką, kościół 
Franciszkanów św. Piotra i  Pawła z  klaszto-
rem oraz Dom Żupny. W pobliskiej miejscowości 
Drážovce (6 km) znajduje się unikalny romański 
Kościół św. Michała Archanioła. Pałac Appon-
ny w miejscowości  Oponice (20 km) wyróżnia 
się dzięki historycznej bibliotece i  angielskiemu 
parkowi. W bibliotece znajduje się 9 000 tytułów 
i 12 000 tomów w dziesięciu językach. Do najcen-
niejszych należy dzieło Sokratesa z 1508 roku. 

Na wspaniałe wyprawy można się wybrać do ruin 
zamków Gýmeš, w pobliżu miejscowości Jelenec 
lub gotyckiego Hrušova w pobliżu miejscowości 
Topoľčianky. Bezpośrednio w miejscowości  To-

Kraj nitrzański to także region wody. Kąpielisko ter-
malne Vadaš w Szturowie należy do największych 
na Słowacji. W basenie Lagúna można doświadczyć 
również sztucznej fali morskiej. Popularna jest rów-
nież Podhájska w okręgu Nowe Zamki, której 
baseny są napełniane mocno zmineralizowaną i bo-
gatą w jod wodą o słonawym smaku. W miejscowo-
ści Patince w okręgu Komárno można się kąpać 
przez cały rok – źródło termalne ma temperaturę 
ok. 27 °C. Przy miejscowości Levice zlokalizowano 
kąpielisko Margita-Ilona, które należy do najstar-
szych na Słowacji. Rodzinna zabawa czeka na Pań-
stwa w Parku Termalnym Nitrava w miejscowo-
ści Poľný Kesov, przy Nitrze. 

Rowerzyści mogą wyruszyć po magistrali rowerowej 
zwanej Ponitrianska cyklomagistrála, o  długości 
55 km. Rozpoczyna się w miejscowości Vinodol, prze-
biega przez wysoczyznę Žitavská pahorkatina i kończy 
się w miejscowości Topoľčianky. Podczas przystanku 
w  miejscowości Beladice można zwiedzić pałac ba-
rokowo-klasycystyczny oraz przyległy park z  lipą, 
liczącą 300 lat, oraz zobaczyć miłorząb dwuklapowy, 

Propozycja nr 1: Ukryte skarby Nitry  

Propozycja nr 4: Biegiem do 
wody, również przez cały rok

Propozycja nr 3: 
Na łono natury z odrobiną historii

Propozycja nr 2: Turystyka i poznawanie 

korkowiec amurski i inne drzewa. Więcej rzadkiej ro-
ślinności i drzew oferuje Arboretum Mlyňany. Moż-
na tu znaleźć ponad 2 300 roślin drzewiastych z całego 
świata w najbogatszym i  najcenniejszym zbiorze po-
zaregionalnych i zawsze zielonych drzew na Słowacji. 
Arboretum to jedyny park w skali światowej, ponieważ 
taki zbiór w podobnych warunkach klimatycznych nie 
istnieje w innym miejscu.

Nitra 
i okolice
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Odległość z Nitry do najbardziej odległego celu: 90 km (Nitra – Štúrovo)

poľčianky polecamy wizytę w monumentalnym 
klasycystycznym pałacu i  rozległym parku angiel-
skim. Wyposażenie zamku jest oryginalne, takie 
jakie zostawili arcywojewodowie Józef August 
Habsburg z żoną Augustą, wnuczką cesarza Fran-
ciszka Józefa I  podczas swojego wyjazdu w 1918 
roku. W państwowej hodowli koni w miejsco-
wości Topoľčianky hoduje się 550 koni czterech 
ras. Zwiedzających zainteresuje również przegląd 
zakładów winiarskich z  długą historią, z  moż-
liwością degustacji znanego wina Topoľčianske 
víno. Zaledwie 6 km od miejscowości Topoľčian-
ky znajduje się jedyny wybieg żubra na Słowacji 
z żubrem europejskim. 
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Nám. Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 48 413 61 46
E-mail: sacr@sacr.sk

Przedstawicielstwa zagraniczne

Niemcy
Slowakische Zentrale für Tourismus
Hildebrandstr. 25
D - 10785 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 259 426 40
Fax: +49 30 259 426 41
E-mail: offi  ce.de@slovakia.travel

Polska
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 827 00 09
Kom.: +48 606 236 044
E-mail: offi  ce.pl@slovakia.travel

Austria
Slowakische Zentrale für Tourismus
Opernring 1 / R / 507
A - 1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 513 95 69
Mob.: +43 650 911 40 90
E-mail: offi  ce.at@slovakia.travel

Federacja Rosyjska
Predstaviteľstvo Slovackovo
Upravlenija po Turizmu
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J. Fučíka 17-19, 123 056 Moskva
Rossijskaja Federacija
Tel.: +7 499 251 76 31
E-mail: offi  ce.ru@slovakia.travel

Data wydania: 12/2015

Autor: Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)

Tekst: SACR

Zdjęcia: SACR, L. Struhár, R. Buga, A. Vojček, M. 

Sloboda, Trenčianske Teplice, Piešťany, M. Hajkovský, 

M. Sabo, D. Bugár, M. Nikolaj, J. Lacika, M. Črep, 

A. Jiroušek, B. Schreiber

Opracowanie graficzne: SACR

Republika Czeska
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Jilská 16
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 946 082
Mob.: +420 776 765 477
E-mail: offi  ce.cz@slovakia.travel

Węgry
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 429 00 49
Mob.: +36 30 434 13 68
E-mail: offi  ce.hu@slovakia.travel

Spišský hrad
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