
Słowackie 
uzdrowiska 
i wellness
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MIEJSCOWOŚĆ UZDROWISKO

Bardejovské 
Kúpele

Bardejovské kúpele ×* ×* ×* ×* ×* ×* × × ×* ×
Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva vnútra Družba × × × × × × ×

Bojnice Kúpele Bojnice × × × × ×
Brusno Kúpele Brusno × × × ×
Červený Kláštor Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka ×
Číž Prírodné jódové kúpele Číž × ×* ×* × ×

Dudince
Kúpele Dudince × × × ×
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince × × × ×

Horný Smokovec Kúpele Horný Smokovec ×**

Kováčová
Wellness KOVÁČOVÁ, Liečebný dom Detvan × × ×* ×* × ×
Špecializovaný liečebný ústav Marína ×* ×* ×*

Liptovský Ján Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá × × × ×
Lučivná Tatranské kúpele Lučivná ×**
Lúčky Kúpele Lúčky × × × × ×
Nimnica Kúpele Nimnica × × × × × × × × ×
Nový Smokovec Kúpele Nový Smokovec × × × ×

Piešťany
Slovenské liečebné kúpele Piešťany ×* ×*
Hotel Granit – Kúpeľný ústav F. E. Scherera × × ×

Rajecké Teplice Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice × × ×
Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele × × ×
Sliač Kúpele Sliač × × × ×
Smrdáky Prírodné liečebné kúpele Smrdáky × ×*
Štós Kúpele Štós ×* ×* ×* × × ×
Tatranská Kotlina Sanatórium Tatranská Kotlina ×
Tatranská Polianka Sanatórium Dr. Guhra ×
Tatranské Zruby Hotel Granit klimatické kúpele Tatranské Zruby × ×

Trenčianske Teplice
Kúpele Trenčianske Teplice × × × × × ×
KLÚ MV SR ARCO Trenčianske Teplice × ×

Turčianske Teplice Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice ×* ×* ×* ×* ×* ×* ×
Vyšné Ružbachy Kúpele Vyšné Ružbachy × × × × × × × × ×

* także dla dzieci do 18 lat
** tylko dla dzieci

uzdrowisko

miasto wojewódzkie

międzynarodowe lotnisko
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Słowacja to kraj obfi tujący w niezwykłe 
podziemne bogactwa naturalne o leczniczej 
sile i  dobroczynnym działaniu na orga-
nizm ludzki, wypływające na powierzchnię 
w różnych zakątkach malowniczej przyrody 
w postaci licznych źródeł wód mineralnych. 
Wodzie ze słowackich źródeł, dzięki zdolno-
ści leczenia chorób i przywracania zdrowia, 
od niepamiętnych czasów przypisywano 
cudowne i zadziwiające właściwości. W połą-
czeniu z różnymi zabiegami uzdrawia ona 
chorych i pokrzepia zmęczonych.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych i no-
woczesnych procedur leczniczych, fachowej 
opiece zdrowotnej pod nadzorem kwalifi -
kowanych specjalistów, wykorzystaniu uni-
kalnych naturalnych zasobów w połączeniu 
z wyjątkowo czystym powietrzem, Słowacja 

jest jednym z  najchętniej odwiedzanych 
kierunków uzdrowiskowych.

Na tej stronie znajdziecie Państwo wiele 
ciekawych i  ważnych informacji, które 
potwierdzają wyjątkowe cechy poszcze-
gólnych uzdrowisk na Słowacji. Nauczycie 
się też, że uzdrowiska to nie tylko miejsca 
przeznaczone wyłącznie dla osób chorych 
lub starszych. Dzięki naszej stronie dowie-
cie się Państwo o tym, że oferują one ogrom 
innych możliwości, na przykład tak bardzo 
potrzebnego wypoczynku, regeneracji sił 
i  naładowania się nową energią oraz ulgi 
w zdrowotnych dolegliwościach. Można 
tu także spędzić długi weekend wśród 
bliskich osób. To jednak nie wszystko 
– unikalną atmosferę słowackich uzdro-
wisk wzbogaca niepowtarzalne otoczenie, 

gdzie można znaleźć wiele okazji aktywne-
go spędzania wolnego czasu i  obcowania 
z kulturą.

Lecznicza moc uzdrowisk na Słowacji

Chcielibyśmy Państwa zainspirować do 
odwiedzenia miejsc, gdzie mogą urzeczy-
wistnić się wasze wyobrażenia o  wyma-
rzonym, pełnym niepowtarzalnych prze-
żyć urlopie. Wystarczy dokonać wyboru 
z bogatej oferty pobytów uzdrowiskowych 
lub relaksacyjnych, przyjechać, zamknąć 
oczy i pozwolić się rozpieszczać! Wszystko, 
czego potrzebujesz wiedzieć o słowackich 
uzdrowiskach i ofercie welness, znajdziesz 
na:
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Uzdrowisko Piešťany 
Najbardziej znane słowackie uzdrowisko

Słowackie uzdrowisko Piešťany znajduje się 
na malowniczej wyspie obmywanej przez 
najdłuższą rzekę Słowacji – Váh (Wag). 
Już od ponad 200 lat należy do czołowych 
uzdrowisk europejskich w dziedzinie le-
czenia reumatyzmu, rehabilitacji aparatu 
ruchowego oraz zaburzeń układu nerwo-
wego. Unikalne zasoby naturalne – leczni-
cze bagno oraz termalna woda mineralna 
– słyną ze swego dobroczynnego działania 
nie tylko na Słowacji, ale także na całym 
świecie. Specjalistyczne zabiegi lecznicze, 
wykonywane pod nadzorem najlepszych 
lekarzy specjalistów łagodzą zapalenia sta-
wów, przywracają ich ruchliwość, wzmac-
niają odporność, regenerują uszkodzone 
chrząstki i  hamują procesy zwyrodnienio-
we przebiegające w stawach. Uzdrowisko 
Piešťany jest obecnie popularne również 
dzięki wyjątkowym efektom leczniczym 
osiąganym w terapii stanów pourazowych.
Charakter uzdrowiska Piešťany i  wyjątko-

wość jego leczniczych działań symbolizuje 
znany pomnik łamiącego kule. Po odbyciu 
leczenia, kula pomagająca w poruszaniu się 
staje się niepotrzebna, a człowiek odzysku-
je pełnię sił, energię i pogodę ducha.

Wyspa uzdrowiskowa to nie tylko oaza 
zdrowia, można tam znaleźć także wiele 
ciekawych atrakcji sportowych i  kultural-
nych. Do dyspozycji gości jest na przykład 
9-cio dołkowe pole golfowe, korty tenisowe 
i boiska do siatkówki plażowej. Ponadto ist-
nieje tam ośrodek kultury, którego bogaty 
program wzbogaca możliwości spędzania 
wolnego czasu – działa on przez cały rok. 
Piękny park uzdrowiskowy to idealne miej-
sce na spokojne, relaksujące spacery. Na 
jego terenie znajduje się także wiele kawiar-
ni i  restauracji, proponujących zarówno 
specjały narodowej kuchni słowackiej, jak 
i  menu innych kuchni, które składają się 
na niepowtarzalny wizerunek i wyjątkową 
atmosferę tego miejsca. 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Winterova 29
921 29 Piešťany
Tel.: +421 33 775 25 28
booking@spapiestany.sk
www.kupelepiestany.sk
N 48°35‘13.30‘‘ E 17°50‘34.57‘‘

Hotel Granit – Kúpeľný ústav 
F. E. Scherera 
Teplická 81, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 798 31 11
recepcia.kupn@horezza.sk
www.horezza.sk
N 48°35‘13.30‘‘ E 17°50‘34.57‘‘

Propozycje wycieczek
Ruiny zamków Tematín, Beckov i Čachtice 
– tajemnicze miejsca, których czas się zatrzy-
mał, a  mury szepczą nieśmiertelne legendy 
o okrutnych właścicielach i krwawej hrabinie 
Báthory.
Trnava – słowacki „Rzym“ z wieloma budyn-
kami sakralnymi i zabytkami.
Nitra – miasto o bogatej historii i urozmaico-
nej ofercie atrakcji kulturowych i towarzyskich.
Mogiła na górze Bradlo – pomnik upa-mięt-
niający wielkiego przedstawiciela narodu sło-
wackiego i naukowca, generała M. R. Štefánika.

Informačné centrum Piešťany
Nálepkova 2, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 774 33 55
ivcotravel@ivcotravel.com

Piešťanské informačné centrum
Pribinova 2, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 771 96 21
info@pic-piestany.sk
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Uzdrowisko Smrdáky
Sekret zdrowej i pięknej skóry

Uzdrowisko położone w najdalej wysunię-
tej na zachód części Słowacji, niedaleko 
miasta Senica, znane ze swej słynnej lecz-
niczej wody mineralnej. Jego nazwa wy-
wodzi się od charakterystycznego zapachu 
źródeł wód siarkowodorowych. Pierwsze 
wzmianki o nich datowane są na XVI wiek.

Woda lecznicza stosowana w uzdrowisku 
Smrdáky jest wyjątkowa ze względu na nie-
zwykle wysoką zawartość siarkowodoru, są 
to jedyne źródła naturalne o  tak wysokiej 
zawartości siarki w Europie. Niespotykane 
działanie lecznicze ma także miejscowe bagno 
siarkowe.

Uzdrowisko Smrdáky ze względu na uni-
kalny skład tutejszych wód oraz osiągane 
wyniki lecznicze specjalizuje się w leczeniu 
chorób skóry oraz schorzeń układu moto-
rycznego.

Jest to spokojne, sielankowe miejsce oto-
czone harmonijnym, wiejskim krajobrazem 
zachodniej Słowacji. Łagodne warunki kli-
matyczne, cisza i czyste powietrze korzyst-
nie wpływają nie tylko na leczenie ludzkiego 
organizmu, zapewniają doskonałe warunki 
do relaksu dla pacjentów i gości uzdrowiska. 
Oprócz najnowocześniejszych naturalnych 
środków leczniczych oraz fachowej opieki 
wykwalifi kowanych pracowników służby zdro-
wia oferują mnóstwo atrakcji sportowych, 
kulturalnych i towarzyskich.

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
906 03 Smrdáky
Tel.: +421 34 695 91 73
reservations.smr@spasmrdaky.sk
www.kupelesmrdaky.sk
N 48°43‘10.00‘‘ E 17°18‘13.00‘‘

INFOSEN – Informačná kancelária
mesta Senica
Námestie oslobodenia 17
905 01 Senica
Tel.: +421 34 651 64 59
infosen@rsms.sk

Propozycje wycieczek
Skalica – zabytkowe miasteczko historyczne 
słynące ze słodkiego specjału – tzw. trdelník, 
możliwość rejsu po kanale Baťov.
Malokarpatská vínna cesta (Małokarpacki 
szlak winny) – nawiązujący do tradycji winiar-
skiej, prowadzący przez niegdysiejsze miasta 
królewskie.
Hrad Červený Kameň – jeden z najlepiej za-
chowanych słowackich zamków.
Jaskyňa Driny – jedyna udostępniona jaski-
nia południowo-zachodniej Słowacji o bogatej 
szacie naciekowej.
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Miasto uzdrowiskowe Trenčianske Teplice 
leży w zachodniej części Słowacji w malow-
niczej dolinie, otoczonej przez góry Strážov-
ské vrchy. Zalesione zbocza, piękna przy-
roda i zadbany rozległy park z jeziorem to 
najlepsze miejsce wypoczynku i  relaksu. 
Trenčianske Teplice to jedno z nielicznych 
uzdrowisk, które zachowały charakter wy-
łącznie uzdrowiskowej miejscowości.

Jest to jedno z  najstarszych i  najpopular-
niejszych uzdrowisk na Słowacji. Uzdro-
wisko Trenčianske Teplice należy do naj-
starszych i najpopularniejszych uzdrowisk 

Słowacji, przede wszystkim dzięki roman-
tycznemu położeniu i  wyjątkowej, natu-
ralnej siarkowej wodzie termalnej. Unikal-
ność poszczególnych źródeł wynika z  ich 
optymalnej temperatury (37,7 °C do 40 °C) 
oraz jednakowego składu chemicznego. 
Temperatura leczniczej wody umożliwia 
bezpośrednie jej stosowanie, nie trzeba 
jej ogrzewać, schładzać ani przetwarzać 
w inny sposób, a  to wyraźnie wzmacnia 
jej lecznicze właściwości. Ma działanie 
przeciwbólowe, poprawia ukrwienie tka-
nek, rozluźnia napięcie mięśni poprawia-
jąc zdolności ruchowe i  kondycję fi zyczną, 
wspomaga także rozluźnienie napięcia psy-
chicznego. Nie można być w tym miejscu 
i  nie skorzystać z  kąpieli termalnej w  tej 
wyjątkowej wodzie. Zapobiega ona nie 
tylko schorzeniom układu motorycznego, 
także chorobom wewnętrznym, ginekolo-
gicznym i skórnym (łącznie z łuszczycą).

Do kompleksu uzdrowiskowego należy tak-
że unikalna w skali Europy łaźnia turecka 
Hammam, zbudowana w XIX wieku. W prze-
szłości służyła bogatej szlachcie i  mag-
natom fi nansowym, dziś jest dostępna dla 
wszystkich chętnych, nie tylko dla gości 
uzdrowiska. Większość odwiedzających 
poddaje się tam zabiegowi masażu lub re-
laksuje się po kąpieli w basenie termalnym 
Sina.

Uzdrowisko
Trenčianske Teplice
Unikalne w skali Europy

Kúpele Trenčianske Teplice
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: +421 32 651 40 00
obchod@slktn.sk
www.kupele-teplice.sk
N 48°54‘31.07‘‘ E 18°10‘22.14‘‘

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO 
Trenčianske Teplice
17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: +421 32 655 24 31
marketing@kluarco.sk
www.kluarco.sk
N 48°54‘ 35.87“ E 18°10‘ 23.46“

Informačné stredisko
Hotel Pax, Kúpeľná 10
914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: +421 32 651 45 92
kultura@slktn.sk

Informačné stredisko
Hotel Krym, T. G. Masaryka
914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: +421 32 651 63 00

Propozycje wycieczek
Trenčín – zamek Trenčiansky hrad z rzymskim 
napisem na murze zamkowym i romantyczną 
legendą o studni zamkowej.
Vážska cyklomagistrála – trasa rowerowa 
wzdłuż rzeki Váh (Wag) po tamach na kana-
łach, na trasie pomniki przyrody i zabytki w gó-
rach Biele Karpaty (Białe Karpaty) i  Strážov-
ské vrchy (Góry Strażowskie).
Hudobné leto Trenčianske Teplice
(Muzyczne Lato Trenčianske Teplice) – 
najstarszy środkowoeuropejski letni festiwal 
muzyki kameralnej z bogatym programem.
Pohoda – festiwal muzyki popularnej w mieście 
Trenčín.
Múzeum A. S. Puškina (Muzeum A. S. Pusz-
kina) w zameczku w miejscowości Brodzany 
– jedyne muzeum poświęcone temu pisarzowi 
poza granicami Rosji.
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Malownicze Uzdrowisko Bojnice, leżące 
w sercu Słowacji, to spokojne miejsce, któ-
re dzięki położeniu geografi cznemu, klima-
towi i  składowi wód mineralnych stwarza 
idealne warunki dla harmonijnego i  przy-
jemnego pobytu leczniczego.

Uzdrowisko Bojnice z trzech stron otaczają 
piękne, zalesione wzgórza tworzące bardzo 
przyjazne warunki klimatyczne. Podstawą 
zabiegów leczniczych jest tu lecznicza wo-
doro-węglano-siarkowa i wapniowo-magne-
zowa woda termalna o temperaturze od 28 
do 52 °C, wypływająca z dziewięciu źródeł. 
Poprawia ona przemianę materii, reakcje 
immunologiczne komórek i funkcje tkanek 
oraz ich zaopatrywanie w tlen, a więc popra-
wia ogólny stan organizmu. Te wyjątkowe 
gorące źródła wykorzystywano do celów 
leczniczych już w XII wieku.

Oprócz klasycznych pobytów uzdrowisko-
wych w Bojnice proponują także turnusy 
odchudzające oraz wellness. Każdy zmę-
czony codzienną bieganiną znajdzie tam 
odpoczynek nie tylko dla ciała, lecz także 
dla duszy. Źródła termalne i urokliwa przy-
roda od wieków istniejące w doskonałej 
harmonii oraz okolice uzdrowiska oferują 
gościom wiele atrakcyjnych możliwości 
spędzania wolnego czasu.

Uzdrowisko Bojnice
Doskonały wypoczynek pod romantycznym zamkiem Kúpele Bojnice

972 01 Bojnice
Tel.: +421 46 511 63 62
info@kupele-bojnice.sk
www.kupele-bojnice.sk
N 48°46‘29.98‘‘ E 18°34‘20.44‘‘

Turisticko informačná kancelária
Bojnice
Hurbanovo námestie 47
972 01 Bojnice
Tel.: +421 46 543 03 03
Mob.: +421 915 877 359
tik.bojnice@stonline.sk, www.bojnice.sk

Turisticko-informačná kancelária
mesta Prievidza
Námestie slobody 4
971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 16 186
tik@prievidza.sk

Propozycje wycieczek
Bojnický zámok (Zamek bojnicki) – drugi 
najczęściej odwiedzany zamek Słowacji, gdzie 
co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal 
Duchów i Widm.
Trenčín – centrum rejonu Považie, zabytkowe 
miasto, gdzie odbywa się wiele ciekawych imprez.
Hornonitriansky banský skanzen (Górno-
nitrzański Skansen Górniczy) w kopalni 
Cígeľ – przedstawia pracę górników na po-
wierzchni i pod ziemią oraz tradycyjną kolejkę 
górniczą.
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Jedno z  najmłodszych uzdrowisk na Sło-
wacji rozciąga się w pięknej i cichej okolicy 
gór Javorníky oraz Gór Strażowskich, mię-
dzy miastami Púchov i  Považská Bystrica. 
Miejscowa woda mineralna o  unikalnym 
składzie stanowi podstawę leczenia wielu 
chorób.

Uzdrowisko Nimnica należy do najmniej-
szych, a dzięki swemu położeniu także do 
najbardziej spokojnych uzdrowisk na Sło-
wacji. W okolicach zbiornika wodnego wy-
stępuje wilgotny mikroklimat zwiększający 
atrakcyjność środowiska uzdrowiskowego. 
Woda bogata w minerały, nazywana także 
perłą mineralną Słowacji, wykorzystywana 
jest w terapii nie tylko do kuracji pitnych, 
ale także do inhalacji oraz kąpieli węglano-
wych.

Zadbany i  atrakcyjny obszar uzdrowiska 
z jeziorkiem oferuje możliwość spokojnych, 
relaksujących spacerów oraz odpoczynku 
w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Goście 
mogą rozkoszować się ciepłą wodą w base-
nie, pozwolić kąpieli węglanowej i  hydro-
kserowi wypłukać stres, odpocząć w cen-
trum wellness z saunami i jacuzzi, oczyścić 
drogi oddechowe w grocie solnej lub sko-
rzystać bogatej oferty masaży. 

Uzdrowisko Nimnica
Perła mineralna Słowacji

Kúpele Nimnica
020 71 Nimnica
Tel.: +421 42 460 81 11
rezervacie@kupelenimnica.sk
www.kupelenimnica.sk
N 49°07‘48.00‘‘ E 18°22‘16.00‘‘

PX CENTRUM Turistická informačná
kancelária
Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421 42 432 65 45
info.tikpb@px.sk

Česko-slovenské regionálne
informačné a spoločenské centrum
Púchovskej doliny
020 51 Dohňany 74
Tel.: +421 42 445 09 12
info@dohnany.sk

Propozycje wycieczek
Zamki Považský hrad, Lietavský hrad, 
Hrad Strečno – dawne warownie, z których 
rozciąga się piękny widok na okolice.
Wąwóz Manínska tiesňava, Súľovské skaly 
i Vršatec – unikalne formacje skalne – ob-
szary chronionego krajobrazu, które na małej 
powierzchni skupiają piękno o wiele większych 
terenów.
Lednické Rovne – Slovenské sklárske múzeum 
(Słowackie Muzeum Szkła) z bogatymi zbiorami 
oraz dokumentacją produkcji od średniowie-
cza do dzisiejszych, artystycznych wyrobów.
Žilina – zabytkowe miasto z wieloma ciekawymi 
obiektami, nad którymi wznosi się zamek Bu-
datínsky zámok.
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Jedno z  najpiękniejszych i  najlepszych 
słowackich uzdrowisk leży na północnym 
zachodzie kraju, w pięknym otoczeniu Gór 
Strażowskich, zaledwie kilka kilometrów 
od Žilina. Bogata historia malowniczego 
miasteczka uzdrowiskowego sięga aż 1376 
roku, obecnie goście znajdą tu atrakcyjne 
miejsce nie tylko pobytów leczniczych, lecz 
także relaksacyjnych i wellness.

W uzdrowisku wykorzystuje się źródła ter-
malne typu akratotermy z unikalną, leczniczą 
wodą o temperaturze 38 °C stosowaną do 
leczenia układu motorycznego, niegruźli-
czych chorób dróg oddechowych, schorzeń 
nerwowych oraz chorób zawodowych.

Uzdrowiskowe centrum balneologiczne 
z kompleksową ofertą zabiegów o charakte-
rze leczniczym, relaksacyjnym i upiększają-
cym wyposażone jest w najnowocześniejsze 
urządzenia diagnostyczne i  terapeutyczne. 
Tylko w uzdrowisku Rajecké Teplice goście 
mogą się delektować ekskluzywną antyczną 
atmosferą, podziwiając prawdziwe naturalne 
materiały, takie jak marmur. Nietypowe do-
świadczenie pełne przyjemności i  luksusu 
bez wątpienia sprawi, że nabiera się tu ener-
gii, relaksuje duszę i ciało i zawsze chętnie 
tu wraca.

Balneoterapia na najwyższym poziomie, 
wykwalifi kowany personel, wysoka jakość 
usług i  urokliwa przyroda zapewniają, że 
goście uzdrowiska są w pełni zadowoleni 
z pobytu.

Uzdrowisko
Rajecké Teplice
Symfonia jakości i luksusu

Slovenské liečebné kúpele Rajecké
Teplice
Osloboditeľov 131/4
013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 41 549 42 56
Mob.: +421 905 861 384
spa@spa.sk, www.spa.sk
N 49°07‘44.25‘‘ E 18°40‘56.71‘‘

Turistické informačné centrum
– Rajecká Pohoda
Osloboditeľov 90, 013 13 Rajecké Teplice
Mob.: +421 917 102 079, info@spa-life.sk

Propozycje wycieczek
Strážovské vrchy (Góry Strażowskie) a Malá 
Fatra (Mała Fatra) – turistyka w otaczającej 
przyrodzie na wyznaczonych szlakach turys-
tycznych.
Čičmany – skansen zabytków architektury 
ludowej z  unikalnymi drewnianymi chatami 
o specyfi cznych białych ornamentach.
Žilina – historyczne centrum z Múzeum prác 
drotárov (Muzeum Prac Druciarskich) z prze-
szłości i współczesnych.
Rajecká Lesná - największa szopka bożona-
rodzeniowa w Europie rzeźbiona z  lipowego 
drewna.
Jánošíkove diery – unikalny zespól kanio-
nów i wodospadów w Małej Fatrze niedaleko 
miejscowości Terchová, miejsce pochodzenia 
wielu tajemniczych legend i mitów.
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Turčianske Teplice, jedno z  najstarszych 
miast uzdrowiskowych w Europie, leży 
w samym sercu Słowacji, w pięknym środo-
wisku u stóp pasma górskiego Veľká Fatra 
(Wielka Fatra). O jakości źródeł leczniczych 
przekonał się w przeszłości między innymi 
król Zygmunt Luksemburski oraz cesarz 
Maksymilian Habsburg.

Uzdrowisko oferuje szeroki wachlarz po-
bytów leczniczych i wellness oraz wczasów 
nie tylko dla seniorów, także panie mogą 
skorzystać z  wczasów upiększających, wy-
poczywają tu również sportowcy, mena-
dżerowie, zakochane pary i rodziny z dzieć-
mi. Tutejsza lecznicza woda mineralna ma 
unikalny skład. Jako jedna z nielicznych na 
Słowacji pomaga bowiem w leczeniu chorób 
nerek i dróg moczowych, ma dobroczynny 
wpływ także przy leczeniu schorzeń układu 
motorycznego, chorób skórnych i zaburzeń 
neurologicznych.

W uzdrowisku Turčianske Teplice odwie-
dzający mogą skorzystać także z niepowta-
rzalnego zabiegu, tzw. Turczańskiej Złotej 
Kuracji, który dzięki jednoczesnemu zasto-
sowaniu złota i  wody mineralnej zarazem 
leczy i  upiększa. Goście uzdrowiska mogą 
spróbować złotej kąpieli z okładami, złote-
go masażu i maski lub orzeźwiającej złotej 
kuracji pitnej.

Odwiedzający mają również do dyspozycji 
czynne przez cały rok Spa&Aquapark z wy-
jątkową wodą mineralną. Jest to nie tylko 
woda termalna, ale ze względu na swój 
skład przez wszystkim lecznicza.

Uzdrowisko
Turčianske Teplice
Złote uzdrowisko dla wszystkich

Slovenské liečebné kúpele 
Turčianske Teplice
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Tel.: +421 43 491 38 63
rezervacie@therme.sk, www.therme.sk
N 48°51‘38.33‘‘ E 18°51‘37.88‘‘

Turistické informačné centrum
Turčianske Teplice
Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Tel.: +421 43 490 12 78
tic@turciansketeplice.sk

Propozycje wycieczek
Kremnica – zabytkowe miasto z  zamkiem 
i Muzeum Górnictwa w sztolni Andrej.
Turystyka i  turystyka rowerowa w par-
kach narodowych Veľká Fatra (Wielka 
Fatra) i Malá Fatra (Mała Fatra) z widoko-
wymi trasami rowerowymi o różnym stopniu 
trudności.
Múzeum slovenskej dediny v  Martine 
(Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie) – naj-
większy słowacki skansen zabytków kultury 
ludowej.
Turystyka narciarska – doskonałe warunki do 
jazdy na nartach w dolinie Valčianska dolina 
i narciarstwa biegowego.
Šútovský vodopád – najwyższy wodospad 
Parku Narodowego Mała Fatra.
Tratwy na rzece Wag i wycieczka na zamek 
Strečno – spływ meandrami rzeki Wag połą-
czony z wycieczką na zamek Strečno, będący 
także atrakcyjnym punktem widokowym.



11

Uzdrowisko
Sklené Teplice
Unikalna naturalna łaźnia w jaskini

Liečebné termálne kúpele
966 03 Sklené Teplice 100
Tel.: +421 45 677 10 61
Mob.: +421 905 413 297
info@kupele-skleneteplice.sk
www.kupele-skleneteplice.sk
N 48°31‘50.00‘‘ E 18°51‘50.00‘‘

Informačné centrum
Banská Štiavnica
Námestie sv. Trojice 6
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 694 96 53
ic@banskastiavnica.sk

Propozycje wycieczek
Banská Štiavnica – najpiękniejsze miasto 
historyczne Słowacji (UNESCO).
Banské múzeum v prírode (Muzeum Gór-
nicze w Przyrodzie) – sztolnia Bartolomej 
z pokazami wydobywania metodą głębinową, 
stosowaną w średniowieczu.
Štiavnické tajchy – unikalny system jezior 
górniczych.
Kremnica – historyczne górnicze miasto z naj-
starszą na świecie, nadal funkcjonującą men-
nicą.
Sitno – wspinaczka na najwyższą górę pasma 
Gór Szczawnickich, będącą bohaterką wielu 
legend.

Sklené Teplice są usytuowane w przepięk-
nej dolinie pasma górskiego Štiavnické 
vrchy (Góry Szczawnickie). Historia uzdro-
wiska sięga 1350 roku, jest to więc jedno 
z  najstarszych. Woda z  tutejszych gorą-
cych źródeł zawiera dużą ilość wapnia 
i  magnezu, dlatego ma niezastąpione do-
broczynne działanie na układ motoryczny 
i nerwowy.

Unikatem na skalę europejską jest Jaski-
niowa Łaźnia Parowa o wymownej nazwie 
Parenica [uwaga tłum.: nazwa słowackiego 
sera parzonego]. Termalna woda źródlana 
o  temperaturze 42 °C wyżłobiła grotę, 
która stała się naturalną leczniczą łaźnią. 
To miejsce ma wyjątkową atmosferę i jest 
bardzo popularną atrakcją turystyczną.

Do zabiegów stosuje się tu wyłącznie czystą, 
naturalną wodę leczniczą, nie przetwarzaną 

chemicznie ani nie fi ltrowaną, dzięki 
czemu zachowuje ona naturalną wysoką 
zawartość minerałów. Woda w basenach 
jest codziennie wymieniana i  czerpana 
bezpośrednio ze źródła pełnego leczniczej 
mocy i  energii. Takie wykorzystywanie 
naturalnej wody termalnej w pierwotnym 
stanie, bez jakiegokolwiek przetwarzania, 
odróżnia uzdrowisko Sklené Teplice od 
większości ośrodków leczniczych zarówno 
na Słowacji, jak i  w Europie. Dzięki przy-
jaznemu dla środowiska naturalnego oraz 
organizmu ludzkiego podejściu, ta wyjąt-
kowa woda jest bezpieczna dla alergików 
i osób o wrażliwej skórze.

Cenna woda w uzdrowisku Sklené Teplice 
to prawdziwy skarb natury, dlatego ku-
racjusze, którzy doświadczyli jej dobro-
czynnego działania, często i  chętnie tu 
powracają.
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Historia jednego z  najmłodszych uzdro-
wisk na Słowacji paradoksalnie sięga do 
dawnych czasów Imperium Rzymskiego, 
bo już wtedy znano lecznicze właściwości 
tutejszych źródeł. Uzdrowisko położone 
w  najdalej na południe wysuniętej części 
Słowacji, na terenie jej najmniejszego mia-
sta ma jednak wiele zalet.

Miejscowa woda należy dzięki swojemu wy-
jątkowemu składowi do najrzadszych źródeł 
mineralnych na świecie. Działa dobroczyn-
nie nie tylko na układ motoryczny, leczy 
także zaburzenia układu nerwowego, serco-
wo-naczyniowego oraz choroby zawodowe.

Pogodny nastrój gości zapewnia także 
najcieplejszy klimat z  najmniejszą liczbą 
wietrznych i największą liczbą słonecznych 
dni w roku. Dudince należą do najbardziej 
cichych i spokojnych miast uzdrowiskowych 
o  najczystszym środowisku naturalnym 
i największej ilości zieleni.

Poszukujący wypoczynku, wellness, entu-
zjaści sportu czy nieprzeciętnych wrażeń 
gastronomicznych na pewno znajdą tu coś 
dla siebie. Latem turyści mogą skorzystać 
z  orzeźwiającej kąpieli w basenach poblis-
-kiego kąpieliska termalnego Dudinka.

Uzdrowisko Dudince
Najstarsze najmłodsze uzdrowisko

Kúpele Dudince
Kúpeľná 106
962 71 Dudince
Tel.: +421 45 550 44 44
rezervacie@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk
N 48°10‘00.52‘‘ E 18°52‘43.57‘‘

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant
Dudince
Kúpeľná 107
962 71 Dudince
Tel.: +421 45 550 22 00
diamant@diamant.sk
www.diamant.sk
N 48°10‘00.52‘‘ E 18°52‘43.57‘‘

Turisticko-informačná kancelária Dudince
Kúpeľná 109, 962 71 Dudince
Mob.: +421 917 810 274
tikdudince@gmail.com

Propozycje wycieczek
Kaštieľ Svätý Anton (Zameczek w miejsco-
wości Svätý Anton) – założenie pałacowo-par-
kowe w pobliżu historycznej i bajkowo pięknej 
miejscowości Banská Štiavnica.
Zamek Modrý Kameň – będący siedzibą 
Muzeum Kultury Lalkarskiej i Zabawek z naj-
większym sadem kasztanów jadalnych w Eu-
ropie.
Brhlovce – unikalny skansen zabytków archi-
tektury ludowej wyciosanych w tufach wulka-
nicznych.



13

Naturalne uzdrowisko jodowe Číž, które 
leży w południowej części powiatu Rimav-
-ská Sobota niedaleko granic węgierskich, 
ma ponad 100 letnią historię. To na Sło-
wacji jedyne takie miejsce w swoim ro-
dzaju i jedno z najcenniejszych w Europie, 
a to wszystko dzięki naturalnej, leczniczej 
wodzie jodowo bromowej z tutejszych źró-
deł.

Znaczenie uzdrowiska wynika przede 
wszystkim z leczniczego działania jodowej 
wody mineralnej i jej korzystnego wpływu 
na choroby naczyniowe, choroby układu 
motorycznego i  układu krążenia. Woda 
z  miejscowości Číž działa dobroczynnie 
nawet w leczeniu objawów stwardnienia 
rozsianego.

Na terenie uzdrowiska jest prowadzona 
także hipoterapia – metoda rehabilitacji 
wykorzystująca kontakt z  końmi i  jazdę 
konną. Ośrodek hipoterapii jest dostępny 
dla wszystkich, oprócz jazdy konnej moż-
na również skorzystać z możliwości lekcji 
z instruktorem lub całodniowej wycieczki 
trasą jeździecką.

Uzdrowisko znajduje się w ciepłej i umiar-
kowanie ciepłej strefi e klimatycznej o dużej 
liczbie dni słonecznych. Nizinne okolice 
mają uspokajające działanie, a warunki kli-

matyczne są odpowiednie także do helio-
terapii.

Uzdrowisko znajduje się w parku, gdzie 
po zabiegach leczniczych można spokoj-
nie spacerować i  wypocząć. Goście mają 
do dyspozycji także park wodny z  sauna-
mi i  wiele innych atrakcji. Oferta jest tu 
naprawdę urozmaicona. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie, to miejsce nie tylko dla 
osób cierpiących na różne choroby, lecz 
także dla ludzi zdrowych, którzy po prostu 
chcą zregenerować siły w czasie pobytu na 
Słowacji.

Uzdrowisko Číž
Duma Gemera

Prírodné jódové kúpele Číž
980 43 Číž
Tel.: +421 47 559 31 33
kupeleciz@kupeleciz.sk
www.kupeleciz.sk
N 48°18‘58.00‘‘ E 20°16‘58.00‘‘

Turistické informačné centrum
Hlavné námestie 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: +421 47 562 36 45
tic@rimavskasobota.sk

Propozycje wycieczek
Trasa gotycka – prowadzi przez najpiękniejsze 
zabytki z okresu gotyku, odbywa się po okręgu 
prowadzącym przez 9 miast i 24 wioski.
Fiľakovský hrad – zamek w miejscowości 
Fiľakovo z  muzeum i  pięknym widokiem na 
miasto i okolice.
Hrad Šomoška – ruiny jednego z najbardziej 
malowniczych słowackich zamków.
Jaskyne Slovenského krasu (Jaskinie Krasu 
Słowackiego), UNESCO – największy obszar 
krasowy w Europie środkowej z  największą 
ilością przestrzeni podziemnych – aż 1110 
jaskiń i przepaści. Udostępnione jaskinie – Ja-
skyňa Domica, Gombasecká jaskyňa, Ochtin-
ská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa.
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U podnóża pasma górskiego Kremnické po-
horie, na północny zachód od miasta Zvolen, 
na wysokości 320 m n.p.m., leży uzdrowisko 
Kováčová, gdzie leczy się schorzenia układu 
motorycznego i nerwowego. Terapia oparta 
jest na średnio zmineralizowanej wodzie siar-
kowo-wodorowo-węglanowej i  wapienno-
magnezowej o  podwyższonej zawartości 
fl uoru o temperaturze 48,5 °C.

Główne zabiegi to lecznicze kąpiele uzu-
pełnione okładami parafi nowymi i  różny-
mi rodzajami masażu oraz kompleksowa 
fi zjoterapia i rehabilitacja. W miejscowości 
Kováčová znajdziemy także słynny krajowy 
ośrodek rehabilitacyjny (Národné rehabili-
tačné centrum).

Położenie uzdrowiska – w przyjemnym oto-
czeniu i poza zasięgiem miejskiego zgiełku, 
a także spokojna atmosfera parku uzdrowi-
skowego zapewniają optymalne warunki 
do efektywnego leczenia i w znacznej mie-
rze wspomagają relaksację zarówno fi zycz-
ną, jak i psychiczną.

Przepiękna romantyczna okolica wręcz 
kusi do spacerów i  wycieczek, dzięki któ-
rym można lepiej poznać Słowację – kraj, 
który zauroczy każdego.

Uzdrowisko Kováčová
Relaks dla ciała i duszy

Wellness Kováčová
Liečebný dom Detvan
Kúpeľná 76/70
962 37 Kováčová
Tel.: +421 45 544 53 83
info@kupelekovacova.sk
www.kupelekovacova.sk
N 48°36‘35.33‘‘ E 19°05‘55.90‘‘

Špecializovaný liečebný ústav Marína
Sládkovičova 3/311
962 37 Kováčová
Tel.: +421 45 520 82 34
Mob.: +421 905 800 220
sekretariat@marinakovacova.sk
www.marinakovacova.sk
N 48°36‘35.33‘‘ E 19°05‘55.90‘‘

Informačné centrum mesta Zvolen
Námestie SNP 21/31
960 01 Zvolen
Tel.: +421 45 542 92 68
ic@zvolen.sk

Propozycje wycieczek
Zvolenský zámok – zamek w miejscowości 
Zvolen i  główna atrakcja tego miasta, gdzie 
mieści się Slovenská národná galéria (Słowacka 
Galeria Narodowa), latem na zamkowym dzie-
dzińcu organizowany jest festiwal Zámocké 
hry zvolenské (Zabawy Zamkowe w miejsco-
wości Zvolen).
Pustý hrad – jedna z  najrozległejszych ruin 
zamkowych nie tylko na Słowacji, ale także 
w  środkowej Europie, do których prowadzi 
trasa szlaku dydaktycznego.
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Na świecie znane są cztery miasta uzdrowi-
skowe, gdzie znajdziemy źródła z wodą o na-
turalnej, izotermicznej temperaturze i wyso-
kiej zawartości dwutlenku węgla. Tylko jedno 
z tych leczniczych źródeł znajduje się w Euro-
pie Środkowej – w słynnym uzdrowisku Sliač, 
położonym w połowie drogi między miasta-
mi Zvolen i Banská Bystrica.

Charakter lokalnych naturalnych wód 
leczniczych sprawia, że uzdrowisko Sliač 
specjalizuje się w leczeniu specyfi cznych 
chorób. Tutejsze źródła mineralne należą 
do rozległego systemu tzw. basenu neoge-
nicznego. W uzdrowisku do celów leczni-
czych wykorzystywany jest także unikalny, 
naturalny gaz źródlany, którego przeważa-
jącą część stanowi dwutlenek węgla. Tego 
typu źródła są wyjątkowe, wykorzystuje 
się je przede wszystkim w leczeniu pacjen-
tów z  chorobami sercowo-naczyniowymi, 

a także do leczenia chorób układu krążenia 
i układu motorycznego, chorób onkologicz-
nych i kobiecych.

Uzdrowisko Sliač z  wieloma cichymi parka-
mi i obszarami leśnymi, bogactwem terenów 
zielonych i słynną opieką lekarską oferuje 
wspaniałą symbiozę działań leczniczych 
i schronienia w spokojnym otoczeniu w sa-
mym sercu Słowacji. 

Uzdrowisko Sliač
Uzdrowisko bliskie Twojemu sercu

Kúpele Sliač
962 31 Sliač
Tel.: +421 45 544 23 20
sales@spa-sliac.sk
www.spa-sliac.sk
N 48°36‘44.88‘‘ E 19°09‘39.10‘‘

Informačné centrum mesta Zvolen
Námestie SNP 21/31
960 01 Zvolen
Tel.: +421 45 542 92 68
ic@zvolen.sk

Informačné centrum Banská Bystrica
Nám. SNP 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415 50 85
Mob.: +421 907 846 555
ic@banskabystrica.sk

Propozycje wycieczek
Hronsek – drewniany ewangelicki kościół ar-
tykularny (UNESCO).
Banská Bystrica – zabytkowe miasto z wielo-
ma atrakcjami historycznymi i współczesnymi.
Špania Dolina – skansen architektury ludowej 
i ścieżką dydaktyczna na temat górnictwa.
Hrad Slovenská Ľupča – jedna z najlepiej za-
chowanych warowni na Słowacji.
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Uzdrowisko Brusno
Regeneracja na łonie przepięknej przyrody

Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
976 62 Brusno
Tel.: +421 48 431 15 11
Mob.: +421 910 838 328
recepcia@kupelebrusno.sk
www.kupelebrusno.sk
N 48°47‘06.92‘‘ E 19°23‘51.47‘‘

Informačné centrum Banská Bystrica
Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415 50 85
Mob.: +421 907 846 555
ic@banskabystrica.sk

Turisticko-informačná kancelária
Brezno
Námestie M. R. Štefánika 3
977 01 Brezno
Tel.: +421 48 611 42 21
Mob.: +421 911 410 555
tik@brezno.sk

Propozycje wycieczek
Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu 
(Czarnogórska kolejka w miejscowości Čierny 
Balog) – przejażdżka drewnianymi wagonikami 
zabytkowej kolejki leśnej przez urokliwą wiej-
ską okolicę i  piękne okolice, przy dźwięku 
gwizdu lokomotywy parowej.
Bystrianska jaskyňa – jaskinia wykorzysty-
wana również do speleoterapii, znajduje się po 
południowej stronie Niżnych Tatr, niedaleko 
znanych ośrodków ruchu turystycznego Tále 
i Mýto pod Ďumbierom.

Uzdrowisko Brusno leży w zalesionej do-
linie rejonu Horehronie pomiędzy dwoma 
najważniejszymi miastami tego regionu – 
Banská Bystrica i  Brezno, na terenie 
o  umiarkowanym, ciepłym i  stosunkowo 
wilgotnym klimacie.

Można powiedzieć, że największym atutem 
uzdrowiska Brusno jest czyste powietrze 
i  niczym niezakłócona cisza, która pozwa-
la zapomnieć o  codziennych kłopotach 
i  w pełni delektować się chwilami spoko-
ju i  wymarzonego odpoczynku. Ważnym 
środkiem leczniczym jest naturalna woda 
źródlana bogata w minerały, wypływająca 
ze źródła bezpośrednio na terenie uzdrowi-
ska. Woda ta działa korzystnie w leczeniu 
niektórych chorób układu pokarmowego 

oraz zaburzeń pracy żołądka i  jelit, po-
maga także zregenerować nerki i  wątrobę. 
Oprócz problemów trawiennych można tu 
leczyć także choroby sercowo-naczyniowe 
i  choroby układu motorycznego. Kom-
pleksowe usługi są świadczone w nowych 
budynkach, wszystkie pod jednym dachem 
w zmodernizowanym domu zdrojowym.

Wyjątkowe położenie uzdrowiska Brusno 
na łonie przepięknej przyrody sprawia, że 
jest to idealne miejsce relaksu, regeneracji 
organizmu, w którym można nabrać no-
wych sił i  energii życiowej. Otaczające je 
szczyty pasma górskiego Nízke Tatry (Niż-
ne Tatry) umożliwiają uprawianie pieszej 
turystyki, wyznaczono tu także wiele tras 
rowerowych.
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Uzdrowisko Lúčky położone jest w pięknej 
dolinie u stóp góry Veľký Choč, na granicy 
dwóch niezwykłych regionów Orava i  Lip-
tov. Przyjemna, rodzinna atmosfera, wy-
jątkowa woda termalna, czyste powietrze 
nasycone zapachem lasów iglastych oraz 
wykwalifi kowany personel, który maksy-
malnie dba o komfort kuracjuszy to powody, 
dla których z całą pewnością każdy pokocha 
to miejsce i będzie chciał do niego powrócić.

Od dawna leczą się tu nie tylko kobiety 
z  problemami ginekologicznymi. Powrócili-
śmy i efektywnie prowadzimy leczenie scho-
rzeń aparatu ruchowego i układu nerwowe-
go, obecnie ma ono kompleksowy charakter 
i połączone jest z bogatą ofertą usługową.

Lecznicza woda, która wielu pacjentom 
przywróciła zdrowie, pochodzi z dwóch od-
wiertów i ma temperaturę od 32 °C a 37 °C. 
Woda ze źródeł stosowana jest w postaci 
naturalnej, w basenach, ale przede wszyst-
kim do oddzielnych indywidualnych kąpieli. 
Dzięki jej składowi mineralnemu może być 
stosowana także w leczeniu i  profi laktyce 
osteoporozy.

Goście uzdrowiska mają do dyspozycji ca-
łoroczny Aqua-Vital Park, z zewnętrznymi 
basenami z kompleksem witalnym i relak-
sacyjnym, gdzie wykorzystuje się działanie 
naturalnych olejków eterycznych o działa-
niu oczyszczającym. Pomaga to wzmocnić 
naturalną odporność organizmu, chroniąc 
przed przeziębieniami, rozluźnić napięcie 
psychiczne i zmniejszyć poziom stresu.

Przyjemną atmosferę uzdrowiska Lúčky 
dopełnia jego położenie w jednym z najbar-
dziej atrakcyjnych regionów Słowacji, jest 
tu wiele ciekawych możliwości spędzania 
wolnego czasu. 

Uzdrowisko Lúčky
Uzdrowisko dla całej rodziny

Kúpele Lúčky
034 82 Lúčky, Tel.: +421 44 437 51 11
recepcia@kupele-lucky.sk
www.kupele-lucky.sk
N 49°13‘50.39‘‘ E 19°39‘76.43‘‘

Informačné centrum Ružomberok
A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok
Tel.: +421 44 432 10 96
info@ruzomberok.eu

Propozycje wycieczek
Kvačianska dolina i  Prosiecka dolina – 
szlak turystyczny i  trasa rowerowa o  niskim 
stopniu trudności, prowadząca obok drew-
nianych młynów wodnych miejscowości Ciach 
i Oblazy, wodospadu Ráztocký vodopád, urwi-
ska Kobyliny i wielu innych bajkowych miejsc 
widokowych.
Archeologický skanzen Havránok (Skansen 
Archeologiczny Havránok) – stanowisko ar-
cheologiczne prezentujące osadę Celtów.
Vlkolínec – drewniana wioska będąca skanse-
nem architektury ludowej (UNESCO).
Oravský hrad (Zamek Orawski) – zbudo-
wany na skale, najczęściej odwiedzany zamek 
na Słowacji, gdzie kręcono pierwszą, czarno-
białą wersję fi lmu Dracula (w 1922 r.) i znaną 
włoską bajkę „Fantaghiro” oraz możliwość 
spływu tratwami po rzece Wag.
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Liptovský Ján stanowi bramę prowadzącą 
do jednej z najpiękniejszych dolin parku na-
rodowego Národný park Nízke Tatry (Park 
Narodowy „Niżne Tatry”) – do doliny Ján-
ska dolina. To miejsce, pełne urozmaiconej 
i  unikalnej fauny i  fl ory, bogate w jaskinie 
i  piękne widoki, jest znaną miejscowością 
wypoczynkową i  turystyczną z  idealnymi 
warunkami do spędzania letnich i zimowych 
urlopów.

Woda termalna w uzdrowisku Liptovský Ján 
jest zalecana w leczeniu chorób układu moto-
rycznego, nerwowego i sercowo-naczyniowego, 

jak również przy chorobach skórnych i kobiecych.
Okolice miejscowości uzdrowiskowej oferują 
niezliczone możliwości spędzania wolnego 
czasu. Znajdują się tu szlaki turystyczne 
prowadzące do największego parku naro-
dowego na Słowacji – Niżne Tatry, wspa-
niałe warunki do uprawiania turystyki 
rowerowej, narciarstwa biegowego, narciar-
stwa zjazdowego lub kąpania. Amatorzy 
adrenaliny znajdą coś dla siebie w nieda-
lekim parku linowym lub na torze bobsle-
jowym. Pobliskie jaskinie z kolei urzekają 
swym pięknem i unikatowym bogactwem 
podziemnego świata.

Uzdrowisko Liptovski Ján
Piękno malowniczych górskich dolin

Kúpeľno-rehabilitačný ústav 
MV SR Bystrá
Jánska dolina 2127
032 03 Liptovský Ján
Tel.: +421 44 526 32 01
info@krubystra.sk
www.krubystra.sk
N 49°01‘41.26“ E 19°40‘19.32“

Informačné centrum
mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 16 186
info@mikulas.sk

Propozycje wycieczek
Liptovská Mara – największy zbiornik wodny 
na Słowacji oferujący możliwość uprawiania 
różnych sportów wodnych.
Múzeum liptovskej dediny v  Pribyline 
(Muzeum Wsi Liptowskiej w miejscowości 
Pribylina) – ekspozycja architektury ludowej 
Liptowa z bogatym kalendarzem imprez.
Kąpielisko termalne w miejscowości Be-
šeňová i park wodny w mieście Liptovský 
Mikuláš – zabawa i  relaks w ciepłej wodzie 
dla małych i dużych przez cały rok.
Jaskinia Malá Stanišovská jaskyňa 
w  miejscowości Liptovský Ján – zwiedza-
nie magicznej jaskini, oświetlonej tylko lam-
pami czołowymi zwiedzających.
Jaskinia Demänovská jaskyňa slobody – 
jedna z najpiękniejszych i najchętniej odwie-
dzanych jaskiń na Słowacji.
Spływ dziką rzeką Belá – idealna propozycja 
na wiosnę, gdy ze względu na roztopy podnosi 
się poziom wody w rzece.
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Uzdrowisko klimatyczne Lučivná leży 
w malowniczym otoczeniu Tatr, w pięknym 
świerkowo-jodłowym parku o powierzchni 
30 ha. Uzdrowisko, którego historia sięga 
aż do 1872 roku, specjalizuje się w leczeniu 
chorób układu oddechowego u dzieci.

Ze względu na wyjątkowo czyste powietrze 
i dostateczną liczbę dni słonecznych w cią-
gu roku, które kilkakrotnie wzmacniają 
efekty oddziaływania górskiego klimatu, 
skuteczne leczenie oparte jest na klimatote-
rapii w połączeniu z rehabilitacją, skoncen-
trowaną na układzie oddechowym i  fi zjo-
terapii oddechowej. Teren uzdrowiska to 
duży, zalesiony park z nowoczesnymi, wie-

lofunkcyjnymi placami zabaw oraz wielo-
ma ciekawymi i zabawnymi atrakcjami dla 
dzieci. Uzdrowisko Lučivná również przy 
niesprzyjającej pogodzie oferuje swoim 
małym gościom wystarczająco dużo możli-
wości spędzania wolnego czasu.

Uzdrowisko zostało poddane kompletne-
mu remontowi, podczas którego używano 
wyłącznie ekologicznych materiałów, ze 
względu na stan zdrowia pacjentów. Jest 
doskonale wyposażone w aparaturę diag-
nostyczną i  terapeutyczną i  obecnie uwa-
żane jest za jedno z najnowocześniejszych 
i  największych uzdrowisk tego typu na 
Słowacji.

Uzdrowisko Lučivná
Duży plac zabaw dla dzieci

Tatranské kúpele Lučivná
059 31 Lučivná
Tel.:+421 52 431 45 05
Mob.: +421 907 916 204
jancek@tkl.sk, www.tkl.sk
N 49°03‘13.32‘‘ E 20°08‘56.40‘‘

Mestské informačné centrum
Štefánikova ul. 99/72, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 16 186, infopp@msupoprad.sk

Propozycje wycieczek
Vysoké Tatry (Tatry Wysokie) – przyjemne 
wycieczki po okolicy i  zwiedzanie Muzeum 
TANAP w miejscowości Tatranská Lomnica.
Jaskinie – Belianska jaskyňa, Važecká jaskyňa, 
Demänovská jaskyňa i Dobšinská ľadová jaskyňa 
z  ciekawymi formacjami skalnymi przypomi-
nającymi zwierzątka i postacie bajkowe, poma-
gające rozwijać dziecięcą wyobraźnię.
Miasta regionu Spiš – Levoča, Kežmarok, Stará 
Ľubovňa oferujące bogaty program pokazów 
rzemiosł i starej sztuki wojennej z możliwością 
nauczenia się ich.
Spišský hrad (Zamek Spiski), UNESCO – 
największa atrakcja tego niezwykłego regionu 
a jednocześnie jeden z największych komplek-
sów zamkowych w Europie Środkowej.
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Lokalizacja uzdrowiska w samym centrum 
miasta Vysoké Tatry stwarza doskonałe 
warunki dla uprawiania turystyki i  spor-
tu. Goście mogą korzystać z wielu szlaków 
turystycznych lub uzdrowiskowych parku 
narodowego Tatranský národný park, nar-
ciarskich tras zjazdowych i biegowych lub 
wypożyczyć rowery górskie i przejechać się 
po jednej z tras rowerowych w Tatrach Wy-
sokich.

Uzdrowisko Horný Smokovec
Uzdrowisko Horný Smokovec, usytuowane 
na południowym stoku najmniejszych 
wielkich gór świata, na wysokości 960 m 
n.p.m., to najwyżej położone uzdrowi-
sko klimatyczne na Słowacji. Uzdrowisko 
typu rodzinnego świadczy kompleksową 
opiekę uzdrowiskowo-terapeutyczną wyłą-
cznie na rzecz dzieci i nastolatków z nie-
specyfi cznymi chorobami dróg oddechowych.

Podstawowym zabiegiem jest tu klimatote-
rapia wykorzystująca klimat wysokogórski 
w połączeniu ze spacerami i  wycieczkami 
w  pięknej i  unikalnej przyrodzie tatrzań-
skiej. Nowoczesne, wyremontowane bu-
dynki i idealna lokalizacja na terenie parku 
narodowego Tatranský národný park stwa-
rzają dobre warunki wyjściowe dla skutecz-
nego leczenia.

Uzdrowisko Nový Smokovec
Wyjątkowy wysokogórski klimat Tatr 
Wysokich i  jego dobroczynne działanie 
na organizm ludzki to główny powód 
powstania tego, bardzo znanego uzdro-
wiska klimatycznego. Niezwykle czyste 
powietrze, wysoka intensywność światła 
słonecznego, obniżone ciśnienie atmos-
feryczne, przebywanie ponad warstwą at-
mosfery pełną kurzu i dymu, oddychanie 
powietrzem praktycznie pozbawionym 
bakterii i alergenów to podstawa w lecze-
niu niegruźliczych chorób dróg oddecho-
wych, chorób przemiany materii i  zabu-
rzeń psychicznych.

Uzdrowisko Vysoké Tatry
Relaks w sercu natury

Kúpele Horný Smokovec
Horný Smokovec 2
062 01 Vysoké Tatry – Horný Smokovec
Tel.: +421 52 44 223 29
info@klimatickekupele.sk
www.klimatickekupele.sk
N 49°08‘ 34.13“ E 20°14‘ 25.52“

Kúpele Nový Smokovec
Nový Smokovec 32
062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec
Tel.: +421 52 442 24 54
Mob.: +421 918 772 896
marketing@kupelens.sk, www.kupelens.sk
N 49°08´17.95‘‘ E 20°13´03.66‘‘

Tatranská informačná kancelária
Horská záchranná služba 23
062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec
Tel.: +421 52 442 34 40
smokovec@tatry.sk

Propozycje wycieczek
Vysoké Tatry – możliwość uprawiania tury-
styki letniej i zimowej, sportów zimowych lub 
rozrywek adrenalinowych w najmniejszych 
wielkich górach świata.
Poprad – Námestie Sv. Egídia (plac św. Egi-
diusza) i rozrywkowy aquapark.
Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča i Barde-
jov – wyjątkowe zabytkowe miasta usytuowane 
na północy regionów Spiš i Šariš, miejsca o bo-
gatej tożsamości kulturowej i  pełne atrakcji 
przyrodniczych.
Ždiar – osada z architekturą ludową.
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Tatranská Polianka
Osada uzdrowiskowa Tatranská Polianka 
leżąca przy ujściu doliny Velická dolina 
(Dolina Wielicka) w Tatrach Wysokich, jest 
wprost stworzona dla pacjentów z  choro-
bami płuc. Wysokogórski klimat, czyste 
powietrze i środowisko, obniżone ciśnienie 
atmosferyczne i obniżona ilość tlenu wyko-
rzystywane są tu do leczenia od XIX wieku. 
Pacjentom cierpiącym na astmę lub alergie 
leczenie w uzdrowisku Tatranská Polianka 
pomaga osiągnąć poprawę stanu zdrowia 
i przywraca ogólne dobre samopoczucie.

Tatranské Zruby
Popularny ośrodek turystyczny z  uzdrowi-
skiem klimatycznym Tatranské Zruby jest 
znany z czystego, praktycznie pozbawione-

go alergenów powietrza i pięknej przyrody. 
W połączeniu z  nowoczesnymi metodami 
leczenia stwarza to idealne warunki w tera-
pii niegruźliczych chorób dróg oddechowych, 
stanów po operacjach dolnych i górnych dróg 
oddechowych, schorzeń płuc oraz chorób 
zawodowych.

Tatranská Kotlina
Tatranská Kotlina to położona najdalej 
na wschód, a  jednocześnie najniżej osa-
da tatrzańska. Znajduje się u  podnóża 
pasma górskiego Belianske Tatry (Tatry 
Bielskie), mimo położenia na niewielkiej 
wysokości nad poziomem morza może 
się szczycić mianem wysokogórskiej. Jest 
to doskonałe miejsce do leczenia astmy, 
alergii i  innych chorób układu oddecho-
wego. Stosuje się tu także unikalną tera-
pię w  pobliskiej jaskini Belianska jaskyňa 
oferującej stabilną temperaturę powietrza, 
wysoką wilgotność i  sterylne środowisko 
bez alergenów. Pobyt w jaskini i ćwiczenia 
oddechowe podczas speleoterapii korzyst-
nie i  dobroczynnie wpływają na układ od-
pornościowy pacjentów w każdym wie-
ku. Rhinolight jest fototerapia śluzówki 
nosa za pomocą światła o specjalnym skła-
dzie. Ta przebadana klinicznie metoda przy-
nosi wspaniałe efekty w leczeniu kataru 
siennego. 

Sanatórium Tatranská Kotlina
059 54 Vysoké Tatry – Tatranská Kotlina
Tel.: +421 52 446 76 45
Mob.: +421 918 538 301
www.santk.sk
marketing@santk.sk
N 49°13‘41.34“ E 20°19‘22.55“

Sanatórium Dr. Guhra
062 01 Vysoké Tatry – Tatranská Polianka
Tel.: +421 52 442 26 51
Mob.: +421 905 321 571
www.sanatoriumpolianka.sk
sanatorium@sinet.sk
N 49°07‘27.75“ E 20°11‘11.19“

Hotel Granit klimatické kúpele 
Tatranské Zruby
062 01 Vysoké Tatry – Tatranské Zruby
Tel.: +421 52 442 27 51
recepcia.tz@horezza.sk
www.horezza.sk
N 49°10‘35.73‘‘ E 20°17‘34.81‘‘
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Jedno z  najnowocześniejszych uzdrowisk 
na Słowacji znajdujące się w pięknej okolicy
parku narodowego Pieninský národný park, 
bezpośrednio przed jego największą atrakcją 
– skałą wapienną Tri koruny.

Historia uzdrowiska sięga do pierwszej 
połowy XIX wieku, kiedy miejscowy mły-
narz jako pierwszy zaczął wykorzystywać 
lecznicze działanie tutejszej wody i  dla 
siebie oraz innych zainteresowanych przy-
gotowywał ciepłe kąpiele w wannie w swej 
stodole.

Największym skarbem i  podstawą opieki 
zdrowotnej w uzdrowisku Červený Kláštor 
jest wyjątkowa, naturalna woda lecznicza 
bogata w substancje mineralne oraz siar-

kowodór. Ze względu na swój specyfi czny 
zapach nazwano ją „Smerdžonka“, co ozna-
cza śmierdząca woda. Już na początku 
XIV wieku mnisi korzystali z niej w celach 
leczniczych, ze względu na dobroczynne 
działanie w leczeniu chorób skóry i reuma-
tyzmu. Smerdžonka ma przede wszystkim 
działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, 
antyseptyczne i keratolityczne, dzięki czemu 
doskonale się sprawdza w leczeniu chorób 
skóry i zaburzeń neurologicznych, a także 
chorób układu motorycznego. W postaci 
kuracji pitnej pomaga przy zaburzeniach 
układu pokarmowego.

Malownicza okolica uzdrowiska sprawia, że 
przez cały rok można tu ciekawie spędzić 
czas.

Uzdrowisko
Červený Kláštor
Cudowna woda

Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka
059 06 Červený Kláštor 147
Tel.: +421 52 482 20 06
Mob.: +421 914 338 820
recepcia@kupeleck.sk
www.smerdzonka.eu
www.kupeleck.sk
N 49°23‘21.68“ E 20°25‘17.16“

Turistické informačné centrum
mesta Stará Ľubovňa
Námestie sv. Mikuláša 21
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 52 432 17 13
ic@staralubovna.sk

Propozycje wycieczek
Spływ rzeką Dunajec – spływ drewnianymi 
tratwami, łódkami sportowymi, kanoe, kaja-
kami oraz rafting. Do miejscowości Červený 
Kláštor można wrócić pieszo lub na rowerze 
szlakiem turystycznym wzdłuż rzeki Dunajec.
Múzeum Červený Kláštor – muzeum przed-
stawiające historię i życie klasztorne mnichów 
– zielarzy.
Hrad Ľubovňa – warownia o bogatej historii, 
ciekawej architekturze i  z  bogatym progra-
mem imprez w sezonie letnim.
Múzeum ľudovej architektúry v  Starej 
Ľubovni (Muzeum Architektury Ludowej 
w  miejscowości Stará Ľubovňa) – oprócz po-
kazu architektury drewnianej także miejsce 
wystąpień folklorystycznych.
Mestský hrad v Kežmarku – zamek miejski 
będący siedzibą lokalnego muzeum.
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Uzdrowisko Vyšné Ružbachy rozciąga się 
w  pięknej okolicy na pograniczu dwóch 
parków narodowych – Tatranský národný 
park i  Pieninský národný park. Niewiele 
miast na Słowacji może się pochwalić taką 
symbiozą przyrody, bogatej historii, ar-
chitektury i atrakcji przyrodniczych jak to 
uzdrowisko na północnym wschodzie kraju.

Okoliczni mieszkańcy, a także szlachta pol-
ska i  węgierska wykorzystywali tutejsze 
źródła już w XVI wieku. Działanie leczni-
cze i profi laktyczne zapewniają wyjątkowe, 
naturalne, słabo zmineralizowane wody 
hipotoniczne o temperaturze do 26 °C. Ich 
terapeutyczne działanie polega na tym, że 

podczas kąpieli przez skórę wchłania się 
dwutlenek węgla, poprawiający ukrwie-
nie. Połączenie spokojnej okolicy i  wody 
mineralnej zawierającej optymalne ilości 
wapnia i magnezu oraz duże ilości litu do-
broczynnie działa na zmęczony i  znużony 
organizm, duszę i układ sercowo-naczynio-
wy współczesnego zabieganego człowieka. 
W uzdrowisku jest stworzenie pierwszego 
ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardio-
logicznej na Słowacji – Centrum komplex-
nej kardiovaskulárnej rehabilitácie.

Zarówno okolica, jak i wyposażenie uzdro-
wiska są naprawdę urozmaicone. Turyści 
mogą tu zobaczyć Szwajcarskie Domki, 
przypominające alpejskie schroniska, Biały 
Dom zbudowany w stylu biedermeierow-
skim z białego trawertynu, który jest kopią 
pałacu w Monte Carlo, największe jeziorko 
trawertynowe na Słowacji lub wziąć udział 
w plenerze rzeźbiarskim.

Uzdrowisko
Vyšné Ružbachy
Niepowtarzalne połączenie historii i przyrody

Kúpele Vyšné Ružbachy
065 02 Vyšné Ružbachy 48
Tel.: +421 52 426 61 11
ruzbachy@ruzbachy.sk
www.ruzbachy.sk
N 49°18‘22.91‘‘ E 20°33‘03.33‘‘

Turistické informačné centrum
mesta Stará Ľubovňa
Námestie sv. Mikuláša 21
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 52 432 17 13
ic@staralubovna.sk

Propozycje wycieczek
Parki narodowe – Národný park Vysoké 
Tatry i Národný park Pieniny oferujące możli-
wości uprawiania turystyki o  niskim stopniu 
trudności.
Drewniany Artykularny Kościół Ewange-
licki w miejscowości Kežmarok – z organami 
i drewnianymi piszczałkami (UNESCO).
EĽRO – największy festiwal rzemiosł europej-
skich, organizowany co roku w lipcu.
Kaštieľ Strážky – pałacyk będący perłą archi-
tektury renesansowej, jeden z najstarszych na 
Słowacji.
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Uzdrowisko Bardejow leży w malowniczej 
dolinie u  podnóża gór Nízke Beskydy, za-
ledwie 80 kilometrów od pięknego miasta 
Košice o bogatej historii. Okolice uzdrowi-
ska są pełne atrakcji turystycznych, które 
warto zobaczyć podczas pobytu leczniczego 
lub relaksacyjnego.

Naturalne źródła lecznicze w Uzdrowisku 
Bardejov były znane już w XIII wieku, pod 
względem składu należą do najważniej-
szych źródeł mineralnych w Europie. Wieści 
o  ich wyjątkowym, leczniczym działaniu 
dotarły w przeszłości także na dwory 
wielkich europejskich władców, a  tą oazę 

zdrowia i  wypoczynku odwiedziło wiele 
znanych osobistości historycznych, np. 
Maria Luiza, małżonka cesarza Napoleona, 
car Rosji Alexander I, cesarzowa Elżbieta – 
małżonka Franciszka Józefa I, znana także 
jako Sissi.

Uzdrowisko Bardejov oferuje kompleksowe 
usługi i  uzdrowiskowy relaks odpowiedni 
do Państwa potrzeb w każdej porze roku. 
Kuracje w budynku pijalni wód, różne ro-
dzaje kąpieli i  inhalacje pomagają przy do-
legliwościach układu pokarmowego i krąże-
nia, a także przy problemach z poruszaniem 
się czy chorobach kobiecych. Uzdrowisko 
zapewnia dobre warunki także do leczenia 
tzw. chorób cywilizacyjnych i otyłości, przez 
cały rok leczą się tu zarówno dorośli, jak 
i dzieci.

Gościom proponuje się tu komfortowe 
zakwaterowanie w nowocześnie wyposa-
żonych pokojach lub apartamentach po-
szczególnych domów zdrojowych. Odwie-
dzający mają do dyspozycji także kompleks 
Well ness Spa, który tworzy świat basenów 
i saun z mnóstwem atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. Przyjemnych wrażeń w  wolnym 
czasie dostarczają koncerty, pokazy rze-
miosł lub szermierki, wieczory pełne ory-
ginalnego folkloru, spacery w parku lub 
wycieczki rowerowe.

Uzdrowisko Bardejov
Oaza zdrowia i wypoczynku

Bardejovské kúpele
086 31 Bardejovské Kúpele
Tel.: +421 54 477 43 46
marketing@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.sk
N 49°19‘44.82‘‘ E 21°16‘16.81‘‘

Kúpeľno-liečebný ústav
ministerstva vnútra Družba
086 31 Bardejovské Kúpele
Tel.: +421 54 474 87 81
Mob.: +421 961 845 509
druzba@proxisnet.sk
www.klu-druzba.sk
N 49°19‘44.82‘‘ E 21°16‘16.81‘‘

Turistická informačná kancelária
mesta Bardejov
Kino Žriedlo, 086 31 Bardejovské Kúpele
Tel.: +421 54 477 44 77
info@bardejovske-kupele.sk

Propozycje wycieczek
Bardejov – historyczne gotyckie miasto 
(UNESCO) z Katedrą pod wezwaniem św. Egi-
diusza (Dóm sv. Egídia).
Medzilaborce – z galerią Andy’ego Warhola.
Prešov – byłe miasto królewskie z jedną z naj-
piękniejszych słowackich synagog w stylu 
mauretańskim i  grekokatolicką katedrą pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela (Chrám sv. 
Jána Krstiteľa).
Poloniny – park narodowy z  zachowanymi 
obszarami puszczy (UNESCO), latem dobre 
miejsce do uprawiania turystyki pieszej, a zimą 
narciarstwa biegowego.
Drewniane kościoły i cerkwie w słowackiej 
części Łuku Karpat (UNESCO) – Hervatov, 
Bodružal, Ladomírová, Kežmarok.
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Uzdrowisko Štós rozciąga się wśród dziewi-
czej przyrody na pograniczu pasm górskich 
Slovenský kras (Kras Słowacki) a Volovské 
vrchy (Góry Wołowskie) i  dzięki swojemu 
położeniu umożliwia przebywanie w jed-
nym z najczystszych miejsc w Europie. Te 
wyjątkowe warunki klimatyczne i naturalne 
sprawiają, że osiąga się tu wspaniałe efekty 
terapeutyczne.

Uzdrowisko Štós ma ponad 130 letnią his-
torię, a  jego założenie jest ściśle związane 
z  rozwojem górnictwa i  rzemiosła na Sło-
wacji. Już na przełomie XIX i XX wieku cie-
szyło się dużą popularnością i było znane 
nie tylko w Europie Wschodniej, ale także 
na całym świecie.

Niepowtarzalny klimat uzdrowiska, który 
w procesie certyfi kacji według klasyfi kacji 
szwajcarskiej otrzymał stopień 1, idealnie 
nadaje się do wzmacniania odporności, ale 
przede wszystkim do leczenia chorób dróg 
oddechowych, jak np. alergie, astma, prze-
wlekłe zapalenie oskrzeli, itp. Efekt leczenia 
wzmacniany jest za pomocą speleoterapii 
– unikalnej terapii w niedalekiej jaskini sop-
lowej Jasovská jaskyňa. Uzdrowisko ma 
długoletnią tradycję w tej terapii osiągając 
bardzo dobre wyniki.

Goście uzdrowiska mają do dyspozycji komp-
leks witalny świat z basenem, gdzie mogą 
się zrelaksować oraz rozpieszczać ciało 
i duszę. Okolice uzdrowiska z naturalnym 
arboretum – jedynym w swoim rodzaju 
ogrodem dendrologicznym w Europie, z po-
nad 200 rodzajami cennych drzew, roślin 
i  kwiatów – kuszą do romantycznych spa-
cerów i wycieczek.

Uzdrowisko Štós
Małe uzdrowisko o dużej skuteczności

Kúpele Štós
Štós – kúpele č. 235
044 26 Štós
Tel.: +421 55 466 75 32
Mob.: +421 915 102 970
marketing@kupele-stos.sk
www.kupele-stos.sk
N 48°43‘14.00‘‘ E 20°47‘32.00‘‘

Turisticko-informačná kancelária Rožňava
Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
Mob.: +421 948 205 226
info@tikroznava.sk

Infocentrum – Moldava nad Bodvou
Hlavná 58
045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: +421 55 489 94 21
info@moldava.sk

Propozycje wycieczek
Kaštieľ Betliar – reprezentacyjna rezydencja 
myśliwska rodziny Andrássy z  początku XIX 
wieku, usytuowana w pięknym angielskim 
parku z romantycznymi budowlami, sztuczną 
grotą i wodospadem.
Jaskinie Krasu Słowackiego (UNESCO) – 
największy obszar krasowy w Europie środko-
wej z największą liczbą podziemnych przestrzeni 
– aż 1110 jaskiń i  przepaści. Udostępnione: 
Jaskyňa Domica, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská 
aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa.
Miasto Košice (EHMK 2013) – z gotycką ka-
tedrą pod wezwaniem Św. Elżbiety (Katedrála 
sv. Alžbety) przy zabytkowym placu, gdzie od-
bywa się wiele imprez kulturalnych. 
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Wyjątkowe źródła termalne na Słowacji 
już od dawna są wykorzystywane nie tyl-
ko w  zabiegach leczniczych, przeprowa-
dzanych w uzdrowiskach pod nadzorem 
lekarzy. Obecnie oferują wszystkim zainte-
resowanym niezliczone możliwości wyma-
rzonego odpoczynku, zabawy i relaksu.

Jesteś zmęczony po trudnej wycieczce, cało-
dziennej jeździe na nartach czy niełatwym 
tygodniu pracy i  masz ochotę odpocząć, 
zabawić się z  przyjaciółmi w przyjemnym 
miejscu? Na Słowacji znajdziesz wiele cieka-
wych kąpielisk i aquaparków wykorzystują-
cych niezwykłe bogactwa wód termalnych 
i mineralnych, które zapewnią Ci mnóstwo 
niezapomnianych przeżyć.

Czeka na Ciebie urozmaicona oferta atrakcyj-
nych rozrywek wodnych, tobogany, ślizgawki, 
baseny z  jacuzzi, rzygacze i  inne atrakcje 
wodne dla dzieci i dla dorosłych. W dodatku 
możesz korzystać z usług wielu placów spor-
towych lub atrakcji adrenalinowych.

Nowoczesne kąpieliska termalne i  Aqua-
parki, leżące w malowniczych zakątkach 
Słowacji, zwłaszcza w zimie dostarczają nie-
zapomnianych wrażeń – kąpieli w zewnę-
trznych otwartych basenach wśród bajkowej, 
zaśnieżonej scenerii z widokiem na okazałe 
szczyty gór.

Ukryj się przed zgiełkiem dni powszednich, 
zapomnij o kłopotach i odpocznij od codzien-
nych obowiązków. Wolny czas spędzony 
w  przyjemnym środowisku ośrodków well-
ness i kompleksów witalnych jest właśnie tym, 
czego potrzebuje Twoja dusza i ciało. Różne 

rodzaje saun, okłady ziołowe, miodowe czy 
czekoladowe, aromaterapia oraz sprawne ręce 
zdolnych masażystów rozluźnią i zregeneru-
ją obolałe ciało, które po odpoczynku czuje 
się jak nowo narodzone. Możesz się skusić 
także na egzotyczne zabiegi ajurwedyjskie 
u  specjalistów lub rozmaite zabiegi upięk-
szające. Coś dla siebie znajdą także amatorzy 
dobrej kuchni, którzy mogą spróbować sło-
wackich i międzynarodowych smakołyków.

Wybierz spośród wielu oferowanych tu ko-
rzystnych pakietów usług i  niczym więcej 
nie musisz się zajmować.

Zobacz więcej możliwości rozrywki i wypo-
czynku na www.slovakia.travel.

Zabawa i relaks w wodzie termalnej 
i ośrodkach wellness
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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

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
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