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S z l o v á k i a 
b e m u t a t á s a

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

Lakosok száma:  5 408 148 fő 
(2012. 9. 30. szerint)

Főváros: Pozsony (Bratislava)
Államnyelv: szlovák
Pénznem:  EURÓ 

(2009. 1. 1-től)

Szlovák köztársaság

Kerületi székhely

Nemzetközi repülőtér

Főút

Autópálya

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

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

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

Kulturális leg-ek
Közép-Európa legkiterjedtebb középkori 
várkomplexuma – a szepesi vár.

Európa egyik legkeletebbre fekvő nyugati 
típusú székesegyháza – a Szent Erzsébet 
gótikus székesegyház Kassán.

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

A legrégebbi bányászati főiskola Európá-
ban – a Bányászati Akadémia Selmec-
bányán (1763-tól).

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

Természeti leg-ek
Az egyik legnagyobb felszíni mészkő-
barlang a világon – a rozsnyói barlang-
ászok cseppköve (Buzgó barlang, ma-
gassága 32,6 m, alapjának átmérője 12 m).

A legnagyobb folyóvízi sziget Európában 
– a Csallóköz (132 612 ha), egyben a leg-
nagyobb ivóvízforrás.

Az egyedüli aragonitbarlang Európában – 
a matlárházi  aragonit barlang (Szlovák-
karszt).

Szlovákia egyetlen hidegvizű gejzíre, euró-
pai ritkaság – a herlányi gejzír (15-20 m 
magasba lövi a vizet).
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Szlovákia különleges ország, amelynek vi-
szonylag kis területén szinte minden meg-
található. Természeti kincsek, történelmi 
műemlékek, gazdag népi kultúra és folk-
lór, szórakozás a városok nyüzsgő utcáin. 
Engedje magát lenyűgözni szépségeivel, 
és ízlelje meg azt a megismételhetetlen 
atmoszférát, amelyet felkínál Önnek. 
Ismerje meg a gazdag történelemmel, kul-
túrával és hagyományokkal ölelkező ter-
mészeti környezetet. Fedezze fel Szlovákiát 
– a kis nagy országot.
Jöjjön, és győződjön meg személyesen a ter-
mészet változatosságáról, amely még min-
dig teli van kötetlen szabadsággal, a mély 
völgyek varázsáról, csodálja meg a fenséges 
hegyormok által őrzött kristálytiszta vizű 
zuhogókat és patakokat. Ajándékozza meg 
magát a festői történelmi városok, vagy 
a világra szóló jelentőségű, figyelemre mél-
tó műemlékek megismerésének különleges 
élményével. Kóstoljon bele a helyi specialitá-

sok megismételhetetlen ízvilágába és a tra-
dicionális nemzeti gasztronómiába.
Ez csupán pár sor abból a lebilincselő regé-
nyből, amelynek szerzője maga a szlovákiai 
természet, történelem és a szlovák nemzet 
hagyományai. Amennyiben kedve támadt 
további egyedülálló látványosságok megis-
meréséhez is, és szabadidejét lenyűgöző és 
felejthetetlen élményekkel kívánja tartal-
massá tenni, tekintse ezen sorokat egyfajta 
meghívónak.

Kis ország, nagy élmények

Szerezzen inspirációt, és keresse fel 
azokat a helyeket, ahol valóra válnak az 
ideális üdülésről alkotott elképzelései. 
Elég választani a nemzeti weboldal 
színes kínálatból és megnézni a

www.slovakia.travel

Roháče – Západné Tatry

Košice
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A kis nagy város – Bratislava
A Duna menti szépség – így is nevezik 
Pozsonyt (Bratislava), Szlovákia fővárosát, 
amely a Kis-Kárpátok (Malé Karpaty) 
lábánál, valamint Európa második leg-
hosszabb folyója, a Duna (Dunaj) két part-
ján terül el. Pozsony Európa legfiatalabb 
fővárosai közé tartozik, holott gazdag 
történelme már több mint kétezer évvel 
ezelőttre nyúlik vissza. A nem túl nagy, 
mégis élettől és kultúrától nyüzsgő város 
otthonossága vonzza ide a látogatókat. 
Pozsony leglátványosabb része kétségkívül 
az Óváros (Staré mesto), ahol szűk utcák-
ban sétálgatunk a történelmi műemlékek 

szépségeit csodálva. A leglátogatottabb és 
legkeresettebb műemlék a város ékessége, 
a pozsonyi vár, valamint a Szent  Márton-
székesegyház, a Prímás-palota, a Mihály-
kapu, a régi városháza, a Grassalkovich- és 
a Mirbach-palota, vagy a Slavín emlékmű. 
A város központjának számos csodálatos 
kis zugában otthonos kávézók, kiváló étter-
mek nyújtanak nem mindennapi gasztro-
nómiai élményt. Pozsony, a modern főváros, 
változatos szálláslehetőségeket kínál, ame-
lyek még a legigényesebb, európai színvo-
nalhoz szokott vendégek szükségleteit is 
kielégítik. Pozsony az év minden szakában 
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különféle kulturális, sport- és gasztronó-
miai rendezvényeknek ad otthont, ame-
lyek tökéletessé teszik e festői városnak 
a felejthetetlen hangulatát. Említésre mél-
tóak a Koronázási Ünnepségek, a Pozsonyi 
Zenei Ünnepségek vagy a Karácsonyi Vásár.
A főváros környezete számtalan, különféle 
lehetőségeit nyújtja a szabad idő eltöltésé-
nek. Sétahajózást a közeli Dévény (Devín) 
várának romjaihoz,  a Kis-Kárpátok borrégió 
kitűnő helyi borainak és gasztronómiai spe-
cialitásainak megízlelését, könnyű kerék-
párutakat a Duna mentén, vagy Vöröskő 
(Červený Kameň) lenyűgöző várának meg-

tekintésének lehetőségét. Ez csupán egy 
csekély bemutatása mindazon lehetősé-
geknek, amik ebben a gazdag történelmű 
régióban várják az ide látogatókat.

Tippek rendezvényekhez:
•  Húsvéti Vásár
•  Bratislava Marathon
•  Szlovák Food Fesztivál 
•  Pozsonyi Gurmán Fesztivál 
•  Pozsonyi Kulturális Nyár és 

Várünnepségek
•  Viva Musica!
•  Nyári Shakespeare-ünnepségek
•  Történelmi zene-, tánc-, 

kézművesség- és vívóbemutatók 
Dévény várában

•  ÚĽUV – népművészeti mesterek 
napjai 

•  Szüret

www.visit.bratislava.sk
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Kulturális örökség
A Közép-Európában való ideális fekvésnek, 
a több ezer éves történelemnek és a szom-
szédos nemzetek hatásának köszönhetően 
Szlovákia elképesztő kulturális örökséggel 
rendelkezik. Ilyenek a kelta települések, 
a római erődítmények, az ószláv kultikus he-
lyek, a magyar nemesség kastélyai és várai, 
a középkori bányavárosok, a reneszánsz és 
barokk paloták, a görög katolikus és a pra-
voszláv fatemplomok, a zsidó zsinagógák 
és temetők, a világháborúk közti időszak 
funkcionalizmusa és a növekvő városok 
szocialista realizmusa, vagy akár a modern 
irányzatokat tükröző, jelenkori alkotások.
Szlovákia történelmének nyomai váro-
sokba és városkákba vezetnek, ahol a ka-
pukban, a robusztus várfalakon, az őr-
tornyokban és a fennmaradt középkori épí-
tészetben fellelhetőek az ősi történelem 
üzenetei. Ilyen Nagyszombat (Trnava), 

a legrégebbi szabad királyi város, amely 
a múltban több száz éven keresztül volt 
Magyarország egyházi központja, s amely 
számos csodálatos templomával a „Kis 
Róma“ elnevezést is kiérdemelte. Értékes 
történelmi gazdagságot rejt az a 18 városi 
műemlékegyüttes is, amelyek egyedülálló 
szépségükkel megismételhetetlen atmosz-
férával rendelkeznek. Legyen az a főváros, 
Pozsony, vagy Trencsén (Trenčín), Zsolna 
(Žilina), Nyitra (Nitra), vagy akár Közép-
Szlovákia fővárosa, Besztercebánya (Ban-
ská Bystrica). Európa legkeletibb részén 
fekszik az a nyugati típusú katedrális, 
amely egyben Szlovákia legnagyobb temp-
loma, a kassai gótikus Szt. Erzsébet-szé-
kesegyház. Éppen Kassa büszkélkedhet 
a 2013-as Európa Kulturális Fővárosa 
címmel. A Szűz Mária Mennybemenetele-
templom tornyából, amely Szlovákia leg-
magasabb templomtornya, Iglóra (Spišská 

Nová Ves) és környékére nyílik csodálatos 
kilátás. Ez a torony rendelkezik a legtöbb 
órával is.
Szlovákia múzeumai és galériái számtalan 
értékes kincset rejtenek magukban. Az 
ókori régészeti leletektől kezdve a maga 
nemében európai ritkaságnak számító  
mezőlaborci  (Medzilaborce) Andy Warhol 
Modern Művészeti Múzeum pop-art mű-
veiig, vagy napjaink alkotásaiig. A közös 
történelmet és a középkor napjainkban 
is élő dicsőségét négy egykori királyi város 
képviseli: Késmárk (Kežmarok), Ólubló 
(Stará Ľubovňa), Bártfa (Bardejov) és Lőcse 
(Levoča). E városok mindegyike szám-
talan kulturális és történelmi műemlék 
létesítmény ideális helyszínéül szolgál 
a gazdag történelem és a középkori han-
gulat megismerésével egybekötött családi 
kirándulásoknak.

Košice

BardejovLevoča

Kežmarok
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Spišská Nová Ves
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A múlt ékszerei
A lenyűgöző természeti környezetbe ágya-
zott méltóságteljes ékszerek a régmúlt 
idők titkait hordozzák magukban. Várak, 
kastélyok és várromok képezik emberem-
lékezet óta a szlovák történelem elválaszt-
hatatlan részét. A híres uralkodók egykori 
lakhelyeit, amelyek ellenálltak az ellenség 
támadásainak, vagy fontos történelmi ese-
ményeknek szolgáltak színhelyül, ma is 
átitatja a dicsőség, az elegancia és a roman-
tika. A különböző történelmi korszakokat 
tükröző, változatos építészeti és művészeti 
stílusok ma is felejthetetlen élményt nyúj-
tanak a látogatók számára. Titokzatos tör-
ténetek és híres regék fűződnek hozzájuk.
Az egyik legszebb és legjobb állapotban 
fennmaradt vár csupán néhány tucat 
kilométerre fekszik Pozsonytól. Ez a vár 
Vöröskő (Červený Kameň), amely egyedü-
lálló varázsának köszönhetően a közel-
múltban különböző filmek és mesék forga-
tásának adott otthont. Pincéi a legtágasabb 
föld alatti helyiségek Közép-Európában. 
A történelem kedvelői és a romantika lelkes 
rajongói biztosan megtalálják a számítá-
sukat Bajmóc (Bojnice) mesés várában, 
amely az évente megrendezett Nemzet-
közi Szellem- és Kísértetfesztivál idején 

a világ minden tájáról összegyűlt kísérte-
teknek, boszorkányoknak és vámpíroknak 
gyülekező helye. Árva (Orava) vára magas 
sziklaormon áll, és Szlovákia leglátoga-
tottabb műemléke. Itt forgatták az első, 
fekete-fehér Dracula-filmet, s itt készült 
a Nosferatu, a vámpír film is. A csodála-
tos, előkelő betléri (Betliar) kastély, amely 
vadászkastélyként szolgálta lakóit, egy 
gyönyörű angol parkban áll, amelyben 

műbarlang és vízesés is található. Pom-
pás belsejében festményekkel, hatalmas 
könyvtárával nyűgözi le a látogatóit.
A várak és kastélyok egyedülálló atmosz-
féráját éjszakai látogatások vagy időszaki 
rendezvények alkalmával is átélhetjük. Rá-
adásul ezen műemlékek többsége szállás-
lehetőséget is biztosít, valamint esküvők 
rendezésére is alkalom nyílik bennük, me-
lyeknek megismételhetetlen a varázsuk.

Červený Kameň

Slovensko-HU-mm-1a.indd   8 23.7.2013   19:52:52



9

Oravský hrad
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UNESCO-műemlékek
A szlovák történelem legértékesebb ékes-
ségei, egyediségüknek köszönhetően, az 
UNESCO Kulturális Világörökségi Listájá-
ra is felkerültek. A megtisztelő listán már 
1993-ban helyet kapott három történelmi 
érték: Szepes vára (Spišský hrad) és kör-
nyéke, Selmecbánya (Banská Štiavnica) és 

Vlkolínec. Később, 2000-ben csatlakozott 
hozzájuk Bártfa, a sárosi (Šariš) történel-
mi város, 2008-ban a Kárpát-medence 
fatemplomai, 2009-ben pedig a Szepesség 
műemlékeinek együttesét gazdagította 
Lőcse városának felvétele.
A szlovákiai népi építészet legjobb álla-

potban fennmaradt műemlékegyüttese 
Vlkolínec, amelyet eredeti faépítmények 
alkotnak, Liptó (Liptov) csodálatos termé-
szetének szívében található. Figyelemre 
méltó hagyományok és a megismételhe-
tetlen történelem rejtelmeibe kínál bete-
kintést a látogatók számára. Selmecbánya, 

Vlkolínec

Banská ŠtiavnicaBardejovLevoča
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amely a Selmeci-hegység vulkánjának kö-
zepén terül el, mágikus és misztikus hely. 
Otthonos, hovatovább családias atmosz-
férája a nagyvárosi nyüzsgéstől elrejtőzni 
vágyó vendégeknek szolgál menedékül. 
Szlovákia legtisztább formában megma-
radt gótikus városa, Bártfa egyedülálló, 
téglalap alakú terén áll a figyelemre méltó 
Szent Egyed-bazilika. A szepesi régió szá-
mos ritkaság számba menő műemlék meg-
csodálására kínál lehetőséget. Történelmi 
ékessége kétségkívül Közép-Európa leg-
nagyobb romos várkomplexuma, Szepes 
vára, beleértve annak környezetét. A világ 
legmagasabb faoltára, amely hársfából ké-
szült és 18,62 m magas, Lőcsei Pál Mester 

műhelyéből került ki, aki a kor legismer-
tebb fafaragója és szobrásza volt. Az oltár 
a lőcsei Szt. Jakab-templomban található. 
Érdekfeszítő és jelentőségteljes tükre a tör-
ténelemnek a szakrális építészet. A városi 
templomokon kívül az elsősorban Kelet-
Szlovákiában látható fatemplomok is káp-
rázatosak. Legrégebbi közülük az Assziszi 
Szent Ferencről elnevezett templom Her-
vartón (Hertvartov), amely csodálatos 
gótikus faikonokat és falfestményeket 
rejt magában. Ezen értékes műemlékek 
megóvott állapota és kivételessége, vala-
mint az őket körülvevő csodálatos szlovák 
természet megismételhetetlen élmények-
kel kecsegtet.

Spišský hrad

Hervartov

Levoča Hervartov
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A népi építészet emlékei
Elődeink változatos életét, alkotókészsé-
gét és művészetét Szlovákiában a sza-
badtéri múzeumok, avagy skanzenek, 
vagy népi építészeti műemlékek képvi-
selik. Ezeknek az egyedülálló kiállítások-
nak köszönhetően a mai napig megcso-
dálhatóak a tradicionális népi építészet 
és népi kultúra sajátos elemei. Hitele-
sen számolnak be arról, miként festet-

tek a múltban a szlovák nép lakóhelyei 
az egyes régiókban. Olyan építészeti 
együttesekről van szó, amelyek egysze-
rű eszközökkel, ugyanakkor hihetetlen 
technikai pontossággal, művészeti kre-
ativitással, valamint aprólékosan ki-
dolgozott funkcionalitással készültek. 
A látogatókat kétségkívül lenyűgözik 
a faépítmények, fatemplomok, amelyek 

egy vasszöget sem tartalmaznak, vagy 
a sziklába vájt házak és a csodálatra 
méltó földalatti tárnák.
A népi építészeti műemlékegyüttesek közt 
is valódi ritkaságnak számít Vlkolinec, a va-
rázslatos kis falu. Csicsmány (Čičmany), 
a jellegzetes község egyedi, fehér díszítésű 
faházaival, Selmecbánya pedig a természet-
ben található Bányamúzeumával ragadja 

Svätý Kríž

Čičmany Pribylina
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meg a nagyközönség figyelmét. A turó-
cszentmártoni (Martin) Falumúzeum, 
amely átfogó képet nyújt Szlovákia egész 
területének tradicionális építészeti és la-
káskultúrájáról, a legnagyobb szabadtéri 
néprajzi múzeum az országban. A Szlová-
kiában tett látogatásunk során minden-
képpen érdemes felkeresni az Árvai Falu-
múzeumot Zuberecben, a Liptói Falumú-

zeumot Pribilinán (Pribylina), a Kiszucai 
Falumúzeumot Vychylovkán, a Sárosi Mú-
zeumot Bártfán, vagy a Vihorlát Múzeumot 
Homonnán (Humenné). De Szlovákia 
csaknem minden régiója vonzó néprajzi 
gazdagságának köszönhetően. A népi épí-
tészet helyszínei ideális lehetőséget kínál-
nak egésznapos kirándulásokra, szlovákiai 
üdülésünk színesebbé tételére.

Tippek rendezvényekhez
•  Heligon-zenészek találkozója, 

vagy fujarások szlovákiai országos 
találkozója Csicsmányban

•  Turóci folklórünnepségek, Szlovák 
Falumúzeum, Turócszentmárton

•  Folklórünnepségek a Roháč alatt, 
Árvai Falumúzeum, Zuberec

•  Szent Hubertus vasárnapja, Liptói 
Falumúzeum, Pribilina

•  Múzeumok éjszakája a bártfai fürdő 
skanzenjében

Zuberec

Pribylina
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Szlovákia népe emberemlékezet óta össz-
hangban élt a természettel, alázattal és 
tisztelettel viseltetett elődei, azok szokásai 
és tradíciói iránt, ami meghatározó szere-
pet játszott a mindennapi életben, a né-
pi kultúrában, avagy a folklórban. Ezért 
napjainkig számos egyedülálló hagyo-
mány maradt fenn a népi tradíciókból az 

építészetben, a dalokban és táncokban, 
jellegzetes szokásokban vagy a népi alko-
tásokban, mesterségekben.
A szlovák nép ügyességének és művészeti 
érzékének megnyilvánulásait napjaink-
ban a népi építészeti műemlékegyüttesek, 
skanzenek, a folklórünnepségek, fesztivá-
lok és Szlovákia tájegységeinek jellegzetes 

falvai őrizték meg. Ilyen Kiszuca (Kysuce), 
Árva, Liptó, a Felső-Garam mente (Hore-
hronie), a Szepesség (Spiš) vagy Sáros. 
Az ide látogatók megcsodálhatják az 
egyedülálló, faházak alkotta építészeti 
műemlékegyütteseket Osztornyán (Os-
turňa), Zsgyárban (Ždiar) és Podbjelben 
(Podbieľ), a sziklába vájt lakhelyeket Bor-
főn (Brhlovce), vagy a tipikus borászati 
építményeket Szebellében (Sebechleby), 
az Öreghegyen (Starý vrch).

Hamisítatlan és jellegzetes népi atmosz-
férát élhetünk át a körtvélyesi (Hrušov), 
zubereci vagy helpai (Heľpa) folklórfesz-
tiválokon és ünnepségeken. A fujara, cim-
balom vagy a heligon tónusaival átitatott 
népzene mindenkit táncra perdít. Az im-
pozáns népi hangszer, a fujara melankoli-
kus zenéje ráadásul szerepel az UNESCO 

Egyedülálló népművészet és népszokások 

Brhlovce
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kulturális világörökség szóbeli és anyag-
talan műveinek listáján.
A néprajzi rendezvények egyedülálló bete-
kintést nyújtanak a régi mesterségekbe is, 
amelyek közül Szlovákiában a drótosság, 
a csipkeverés, a kosárfonás és a fazekasság 
volt a legtipikusabb. Az egyik legjelentő-
sebb rendezvény, amelyen a tradicionális 

mesterségek szakértői bemutatják ter-
mékeiket és kézügyességüket, az Európai 
Népi Mesterségek Fesztiválja, amely jú-
lius második hetében kerül megrende-
zésre az egykori szabad királyi városban, 
Késmárkon.
A szlovákok kultúrájában külön helyet 
foglal a tradicionális népviselet, a „kroj“, 

amely a mai napig figyelmet ébreszt válto-
zatosságával, tarkaságával és jellegzetes 
kézi kidolgozottságával.
A szlovák népi hagyományok a mai napig 
fennmaradtak, és rendszeresen felelevení-
tést nyernek Szlovákia számos pontján. 
Az év elején tartják a farsangot, ez a vi-
dámság és a lakoma időszaka, amely során 
megtekinthető a változatos, rendhagyó 
maszkokkal teli farsangi felvonulás. A Hús-
vét elmaradhatatlan kelléke a korbácsolás 

és a locsolkodás, a nyári időszakban János-
tüzeket gyújtanak, a Karácsony pedig a leg-
szebb s népszokásokban leggazdagabb 
ünnepek egyike.
A gazdag szlovák népi kultúra minden 
eleme kiemelkedő és értékes kincs, amely 
ebben a formában kizárólag Szlovákiában 
található.
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A természet a maga sokszínűségével min-
den olyan látogatót magával ragad, aki 
hajlandó felfedezni annak csodálatos és ki-
vételes zugait. Nem csak a világ legkisebb óri-
áshegységéről, Közép-Európa legnagyobb 
karsztvidékéről, az érintetlen őserdőkről 
van szó, hanem a kilenc nemzeti park meg-
látogatásának lenyűgöző és rendkívüli él-
ményéről is.
A Tátrai Nemzeti Park, amely az egyik 
legrégebbi, és 1993 óta az UNESCO bio-
szféra-rezervátuma, két szimbólummal is 
büszkélkedhet. Az egyik a magashegyi vi-
rág, a havasi gyopár, a másik az értékes, en-
demikus állatfaj, a tátrai zerge. A Szlovák 
Paradicsom Nemzeti Park a karsztos fenn-

síkok, szorosok és vízesések vonzó világát 
tárja elénk. A Murányi-fennsík Nemzeti 
Park vad hegyvidékén található védett nö-
vények és állatok gazdag állományát a lá-
togatók egy ritka lófajta, a hucul hátáról 
csodálhatják meg. Közép-Európa legna-
gyobb karsztvidéke a Szlovák-karszt Nem-
zeti Park, amely több mint 1000 barlangot 
és szakadékot rejt magában. Ezek némelyike 
felkerült az UNESCO Természeti Világ-
örökségi Listájára is. A Pieninek legkisebb 
nemzeti park csodálatos természeti képeit 
a látogatók a Dunajec határfolyón való tuta-
jozás alkalmával is megtekinthetik. A kelet-
szlovákiai Poloninek Nemzeti Park egyik 
tipikus vonását az egyedülálló hegyoldali 

rétek, az ún. polonyinák (poloniny) képezik, 
melyekről a nevét is kapta. Egyedülálló kár-
páti bükk őserdői szerepelnek az UNESCO 
Természeti Világörökségi Listáján is. Ennek 
a vidéknek további jellemzője a „Poloniny 
sötét égbolt park“, amely a fényszennye-
zettség szempontjából a legsötétebb Szlo-
vákiában.
A nagyvárosok zajától távoli, menedéket 
nyújtó nyugalom, a jótékony hatású csönd, 
amely Szlovákia jellegzetes tájegységeinek 
romantikus zugaiban található, lehetővé teszi 
a meghajszolt embernek, hogy elrejtőzzön 
a hétköznapok gondjaitól, és a természetsze-
rető ember a legtökéletesebb pihenést és teljes 
értékű feltöltődést nyerjen.

A varázslatos természet

Veľká és Malá Fatra
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Roháčsky vodopád
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Kevés olyan ország van, amely ennyi válto-
zatos föld alatti karsztos képződménnyel 
rendelkezne, mint Szlovákia. Több mint 
6200 ismert barlang található itt, melyek-
ből tizennyolc látogatható. A legjelentőseb-
bek és legértékesebbek a Szlovák-Karszt 
barlangjai és a Dobsinai-jégbarlang, ame-
lyek felkerültek az UNESCO Természeti 
Világörökségi Listájára.
Egyedi értékkel bír a Matlárházai-ara-
gonitbarlang, amely a maga nemében 

egyedüli Európában. Föld alatti járatait 
aragonitkristályok díszítik, amelyek he-
lyenként porhanyós korallok vagy hófe-
hér bokrocskák alakját öltik. Domicán, 
a Szlovák-karszt legnagyobb ismert bar-
langjában, csónakázásra is van lehetőség 
a Styx folyón. Szlovákia barlangjai igazi 
ékszerek, amelyek nem mindennapi él-
ményekkel kecsegtetik a látogatókat, akik 
egyben megismerhetik a föld alatti világ 
titokzatos szépségeit.

Földalatti ékszerek Látogatható barlangok

•  Bélai-barlang (Belianska jaskyňa)
•  Bisztrai-barlang (Bystrianska jaskyňa)
•  Deményfalvi Szabadság-barlang 

(Demänovská jaskyňa Slobody)
•  Deményfalvi-jégbarlang 

(Demänovská ľadová jaskyňa)
•  Dobsinái-jégbarlang (Dobšinská 

ľadová jaskyňa)
•  Domicai-barlang (jaskyňa Domica)
•  Driny-barlang (jaskyňa Driny)
•  Gombaszögi-barlang (Gombasecká 

jaskyňa)
•  Harmaneci-barlang (Harmanecká 

jaskyňa)
•  Jászói-barlang (Jasovská jaskyňa)
•  Matlárházai-aragonitbarlang 

(Ochtinská aragonitová jaskyňa)
•  Vázseci-barlang (Važecká jaskyňa)

Barlangok egyéni belépéssel
•  Bajmóci várbarlang (Bojnická hradná 

jaskyňa)
•  Halott denevérek barlangja (Jaskyňa 

mŕtvych netopierov)
•  Zlá diera-barlang
•  Várhosszúréti Buzgó-barlang 

(Krásnohorská jaskyňa)
•  Kis-Stanišovská-barlang
•  Prépost-barlang (Prepoštská jaskyňa) 

– az őskor múzeumaOchtinská aragonitová jaskyňa Demänovská jaskyňa slobody

Dobšinská ľadová jaskyňa
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A víz Szlovákia egyik legnagyobb kincse. 
A szlovákiai ivóvízkészletek a legjelentő-
sebbek közé tartoznak a világon. Köszön-
hető ez elsősorban a Dél-Szlovákiában elte-
rülő Csallóköznek (Žitný ostrov), amely 
Európa legnagyobb szárazföldi szigete. 
A víz Szlovákiában nem csak éltető erővel 
bír, de számos lehetőséget is kínál a felhő-
tlen szórakozásra és a kellemes pihenésre.
A vad hegyi patakok és a kristálytiszta 
vizű gleccsertavak szépsége emeli a tartal-
mas hegyi üdülés értékét, míg a természe-
tes tavakban, víztározókban, folyókban 
és bányatavakban való fürdőzés frissítő-
ként hat a forró nyári napokon. Kétség-
kívül felejthetetlen attrakció a Dunajec, 
a Vág (Váh) és az Árva folyón való tutajos 
kirándulás, amit gyakran zenei program-
mal, vagy helyi gasztronómiai specialitá-
sok kóstolásával gazdagítanak. Az adrena-
linsportok kedvelői bizonyosan nem 
hagyják ki a vadvízi evezést a Belá, a Du-
najec és a Garam (Hron) folyón.
A modern termál- és élményfürdők nem 
csak nyáron, hanem elsősorban télen szol-
gálnak a pihenés és a kellemes kikapcsoló-
dás oázisaiként, amikor felejthetetlen él-
ményt nyújt a hófedte hegycsúcsok alatti 

fürdőzés. A vizek számos sportolási lehe-
tőséget nyújtanak, valamint, elsősorban 
a nyári időszakban, a legváltozatosabb kul-
turális és sporteseményeknek is helyszí-
néül szolgálnak.

Víz melletti kikapcsolódás és pihenés

Štrbské pleso – Vysoké Tatry

Váh

Belá
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Szlovákia mérhetetlen föld alatti gazdag-
sággal van megáldva, melynek gyógyító 
ereje és az emberi szervezetre gyakorolt 
jótékony hatása számos ásványi forrás for-
májában tör a felszínre. Ezeket, gyógyító 
és regeneráló hatásuknak köszönhetően, 
emberemlékezet óta csodásnak és figye-
lemre méltónak tartották.
A szlovákiai gyógyfürdők Közép-Európa 
legrégebbi és legkiválóbb gyógyfürdői közé 
tartoznak. A legismertebb közülük talán 
Pöstyén (Piešťany), amely nem csak termál-
vizéről, de gyógyító hatású kénes iszapjáról 
is híres. Rajecfürdő (Rajecké Teplice) érde-
kes, antik atmoszférájával nyűgözi le a láto-
gatóit, Stubnyafürdő (Turčianske Teplice) 

pedig egyedülálló gyógykezelésével, az ún. 
Stubnyafürdői Aranykúrával. Európai uni-
kummal büszkélkedhet két fürdőváros. 
Ilyen Szklenófürdőben (Sklené Teplice) 
a találó, „Parenica“ névvel ellátott barlangi 
gőzfürdő, Trencsénteplicben (Trenčianske 
Teplice) pedig a törökfürdő, a Hamam. 
A Magas-Tátra hegyvidékének rendkívül 
tiszta levegője számos helyi klímafür-
dőben segít leküzdeni mind a felnőttek, 
mind a gyermekek légúti betegségeit.
A szlovák fürdővárosok kivételes atmosz-
féráját a lenyűgöző környezet teszi teljessé, 
amely számos lehetőséget nyújt az aktív 
időtöltésre és a kulturális igények kielégí-
tésére.

A természet nyújtotta egészség

Rajecké Teplice

Piešťany

PiešťanyTrenčianske TepliceSklené Teplice

Slovensko-HU-mm-1a.indd   20 23.7.2013   19:53:38



21

Slovensko-HU-mm-1a.indd   21 23.7.2013   19:53:42



w w w. s l o v a k i a . t r a v e l

22

A szlovák természet ölén, amely oly sok 
lenyűgöző és rendkívüli élménnyel ke-
csegtet, azoknak, akik aktív és egészséges 
pihenésüket az egyik legkörnyezetkí-
mélőbb közlekedési eszköz, a kerékpár 
nyergén kívánják eltölteni, lehetőségük 
nyílik arra, hogy lélegzetelállító szikla-
tömböket, kanyonokat és szorosokat, rej-
télyes völgyeket, jelentős és varázslatos 
barlangokat, tekervényes meandereket és 
csodálatos vízeséseket, értékes állat- és 
növényvilágot és számos más, ellenállha-
tatlan természeti szépséget lássanak.
A kerékpárosok Szlovákiában a rendkí-
vüli természeti szépségeken kívül felfe-
dezhetik az ország kulturális örökségét 

is, amely középkori városok, romantikus 
várak, kastélyok és várromok, pompás pa-
loták vagy kivételes régészeti lelőhelyek 
formájában tárul eléjük.
Jelenleg az egyik legattraktívabb kerék-
párút Szlovákiában a „Kerékpáron Szlo-
vákián keresztül“ elnevezésű távolsági 
kerékpárútvonal. Akik végighaladnak raj-
ta, lehetőségük nyílik számos egyedülálló 
műemlék és természeti érdekesség meg-
tekintésére. Az útvonal a Duna menti sík 
vidékről indul, keresztül a Kis-Kárpátok 
szőlődombjain, a Vág mentén, Kiszucán, 
Árva és Liptó hegyvidékein, az Alacsony- 
és Magas-Tátra lábain Poprád (Poprad) 
felé, vagy egyenesen a Szlovák paradi-
csomba. Az útvonal mintegy 750 km 
hosszú, kijelölt távolsági kerékpárutak 
rendszere alkotja, amelyek további lehe-
tőségeket nyújtanak Szlovákia változatos 
tájainak kényelmes megismerésére, vala-
mint a kijelölt regionális kerékpárutakon 
való kalandozásra.
Az adrenalinsportok kedvelői próbára te-
hetik képességeiket a freeride és downhill 
pályákon a magas- és alacsony-tátrai, 
bachleda-völgyi, malinô brdói vagy ócsadi 
(Oščadnica) bike-parkokban.

Kerékpáron Szlovákiában 

Szlovákián keresztül:
•  Dunai kerékpárút 

(Dunajská cyklistická cesta)
•  Hernádi kerékpárútvonal 

(Hornádska cyklomagistrála)
•  Kiszucai kerékpárútvonal 

(Kysucká cyklomagistrála)
•  Liptói kerékpárútvonal 

(Liptovská cyklomagistrála)
•  Kis-kárpátok kerékpárútvonal 

(Malokarpatská cyklomagistrála)
•  Morva-kerékpárút 

(Moravská cyklistická cesta)
•  Árvai kerékpárútvonal 

(Oravská cyklomagistrála)
•  Poprádi kerékpárútvonal 

(Popradská cyklomagistrála)
•  Vág menti kerékpárútvonal 

(Vážska cyklomagistrála)

www.vitajtecyklisti.sk

Nízke Tatry

Nízke Tatry
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Szlovákia változatos természeti adottságai 
számtalan lehetőséget nyújtanak az aktív 
üdülés kedvelőinek a kellemes és sportos 
időtöltésre. Legyen az magashegyi turiszti-
ka, hegymászás, adrenalinsport, lenyűgöző 
szórakozás vízen és levegőben. Aki kedveli 
a mozgást, rendkívül széles választékát ta-
lálhatja meg az egyedülálló és felejthetetlen 
élményeknek.
A sajátos szlovák régiók nem mindenna-
pi szépségű régióit a látogatók több mint 
14 000 kilométernyi kijelölt turistaútvo-
nalon, vagy 10 000 kilométernyi kijelölt 
kerékpárútvonalon fedezhetik fel. Megcso-
dálhatják a Szlovák Paradicsom szépséges 
kanyonjait, vízeséseit, szurdokait és szaka-

dékait, a Szlovák-karszt és a Murányi-fenn-
sík karsztos képződményeit, a Jánosík-szo-
rost a Kis-Fátrában, a Polonyinák érintetlen 
őserdőit. Megmászhatják Szlovákia legna-
gyobb és egyben a világ legkisebb óriás-
hegységének, a Magas-Tátrának valamelyik 
csúcsát, amelyekből 25 eléri a 2500 m-es 
tengerszint feletti magasságot. Minden 
lelkes turista értékelni fogja az ország leg-
szebb, mintegy 100 km-es hegygerincén 
szerzett élményeit, amely az ország máso-
dik legnagyobb hegységéhez, az Alacsony-
Tátrához tartozik, akárcsak a Kócs-hegység, 
Sztrázsói-hegyek és a Szulyó-hegyek turisz-
tikailag igencsak attraktív környezetében 
tett kirándulásokat is.

Az adrenalinsportok kedvelői léggömbből, 
sárkányrepülőből vagy ejtőernyőzéssel is meg-
csodálják Szlovákia varázslatos tájainak 
látványát. A vízi sportok kedvelői pedig 
a dunacsúnyi (Čunovo) vagy a liptószent-
miklósi (Liptovský Mikuláš) vadvízi köz-
pontokban élhetik ki szenvedélyüket. A golf 
szerelmesei próbára tehetik technikájukat, 
pontosságukat és türelmüket a gondosan 
karban tartott golfpályákon, amelyek csodá-
latos környezetben helyezkednek el a város-
ok és a hegyi központok közelében.
Az aktív piehnés és az egészséges életmód 
minden rajongója valóra válthatja vágyait és 
álmait, amennyiben úgy dönt, hogy Szlová-
kiában tölti a szabad idejét.

Aktív pihenés

Piešťany Vysoké Tatry Vysoké Tatry

Chopok – Nízke Tatry
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A síelők számára különböző nehézségű sípá-
lyák, a snowboard szerelmeseinek csodálatos 
lesiklópályák, hóval fedett, a téli turisztikát 
művelőknek a hófedte hegycsúcsok felejthe-
tetlen látványával körített, méltóságteljes 
hegyi lejtők – ezt nyújtják a szlovák hegyek 
a téli hónapokban. Az Alacsony- vagy Ma-
gas-Tátra, a Kis- és Nagy-Fátra, de számos 
más hegység is rejt kisebb-nagyobb, modern 
vagy otthonos központokat, ahol csodálatos 
környezetben sportolhatnak kezdők, ha-
ladók, családok, vagy rekreációs síelők. 
A nehéz és igényes síterepek próbára teszik 
a síalpinizmus megszállottjainak képes-
ségeit, akik próbálják elkerülni a zsúfolt 

sípályákat, és inkább a csöndes természet 
porhótól szikrázó, érintetlen ölén szeret-
nek síelni. A szlovákiai síközpontok gondo-
zott és rendben tartott lesiklópályáin kívül 
a sífutást művelők is megtalálják a számítá-
sukat, de a snowbord-sporttelepek, síisko-
lák és -óvodák is várják a látogatókat, ahol 
felszerelést is kölcsönözhetnek. De akik 
nem síelnek, azok is megtalálják a szóra-
kozásukat. Olyan adrenalinsportok széles 
skálájából válogathatnak, mint a hófánk 
(snowtubing), a kitewing, a bobpályák, szán-
kópályák vagy korcsolyapályák. A legtöbb 
színvonalas üdülőközpontnak természetes 
tartozéka a műhó, az éjszakai síelés és az 

éttermi szolgáltatások széles választéka. 
A legjobb sí központok apres ski bárokkal 
és különféle szórakozóhelyekkel vannak 
ellátva, látogatóik részére számos rendez-
vénnyel rukkolnak elő. Az egyik legkedvel-
tebb téli sport a kutyaszánfutam, amelynek 
kiváló körülményei és sokéves hagyomá-
nyai vannak Szlovákiában. A hegyi tele-
pülés, Turecka (Turecká) rendszeresen 
ad otthont a szánversenynek, amelynek 
alkalmával a látogatók maguk is kipróbál-
hatják a hagyományos faszánokat, az ún. 
„krnyacskákat” (krňačky), amelyek hatalmas 
kalanddal kecsegtetnek a hagyományos 
szánkózáshoz képest.

A téli sportok paradicsoma

Krňačky
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A Szlovákiába látogatók számos egyedül-
álló, rendszeresen megrendezésre kerülő 
sport-, kulturális vagy néprajzi eseményen 
vehetnek részt, amelyek felejthetetlen 
hangulattal bírnak.
Szlovákia fővárosát, Pozsonyt a Koroná-
zási Ünnepségek alkalmával minden 
évben királyok, királynők, nemesség, 
trubadúrok és kíváncsi nézők sokasá-
ga lepi el, és igazi középkori nyüzsgés 
kerekedik. A szlovák és külföldi zenei 
élet legjelentőségteljesebb alkotásainak 
bemutatására szolgál Szlovákia legna-
gyobb presztizsű, sokéves hagyomány-
nyal rendelkező nemzetközi fesztiválja, 
a Pozsonyi Zenei Ünnepségek. A legna-
gyobb szabadtéri zenei fesztivál a Bažant 
Pohoda, amely a trencséni repülőtéren 
kerül megrendezésre. A trencsénteplici 
Art Film Fest nevű film- és művészeti 
fesztivál jelenleg Közép-Európa egyik 
legjelentősebb filmrendezvénye. Az 
egyes régiók népszokásainak bemutatá-
sának céljából Szlovákia-szerte számos 
néprajzi fesztivál zajlik. A maga nemében 
nagynak számít a Vichodnai (Východná), 
a Miavai (Myjava), a Terhelyi (Terchová) 
és a Gyetvai (Detva) Folklór Fesztivál. 

A rendezvényeken lépten-nyomon ma-
gunkba szívhatjuk a népművészetet és 
a folklórt. Rettegés, ugyanakkor jókedv 
lesz úrrá mindenkin Szlovákia legszebb 
várkastélyában, Bajmócon, a Nemzetkö-
zi Szellem- és Kísértetfesztiválon. A Kör-
möcbányai Gagek (Kremnické gagy) a jó 
humor és szatíra egyedülálló fesztiválja, 
amelyen kiemelkedő szlovák és külföl-
di színházi, kabaré- és zenei társulatok 
és szólisták vesznek részt. A pozsonyi 
ÚĽUV népművészeti mesterek napjai 
a népművészeti mesterségek egyik leg-
jelentősebb rendezvénye Szlovákiában. 
A legkiválóbb népművészeti kézműves 
mesterek sorakoztatják fel itt a termé-
keiket, valamint bemutatót is tartanak 
műhelyük titkaiból. A színház szerel-
mesei számára unikális eseményt jelent 
a Zólyomi Várjátékok, amely a zólyomi 
vár egyedülálló hangulatú várudvarán 
kerül megrendezésre. A legjelentősebb 
sportesemények közé tartozik a Nem-
zetközi Békemaraton, amely 1924 óta 
rendszeres programját képezi Kassa 
városának, s büszkén tudhatja magá-
énak az Európa legrégebbi maratonja 
címet.

Figyelemre méltó rendezvények
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A kulturális attrakciókon, történelmi mű-
emlékeken, a sport és közösségi szabadidő-
töltés számtalan lehetőségén túl Szlovákia 
a legigényesebb ínyencek elvárásainak is 
képes eleget tenni. A hagyományos szlovák 
konyha elsősorban a sajtok és a tejtermékek 
rajongóinak kedvez. A legtipikusabb szlovák 
nemzeti étel a juhtúrós galuska szalonnával, 
amelyhez jól illik egy köcsög sűrű író. Érde-
mes azonban kipróbálni más, hagyományos 
szlovák ételeket is, amilyen a zsíroskenyér 
hagymával vagy a házi füstölt és nem füstölt 
sajtok. A látogatók megízlelhetik a bable-
vest vagy a fokhagymalevest, amely cipóban 
kerül az asztalra, vagy a finom káposztale-
vest füstölt hússal, kolbásszal és gombával. 
Édesség gyanánt étkezésünket szakolcai

kürtőskaláccsal fejezhetjük be, amely az 
első védett szlovák termékként garantál-
ja az egyedi élményt. Megismételhetetlen 
gasztronómiai élményt nyújt a libatoron 
való részvétel, amely elsősorban Tótgurab 
(Slovenský Grob) nevéhez fűződik. Az ízle-
tes szlovák specialitások a tipikus pásztor-
szállások (salaš) környezetében ideálisan 
teremtik meg a gasztronómiai élmény és a ter-
mészet összhatását. A minőségi ételek nem 
csak a kiváló helyi specialitásokat kínáló, tra-
dicionális fakunyhókban készülnek, hanem 
a legmodernebb, első osztályú éttermekben 
is megtaláljuk őket. A kulináris élményt 
kiváló szlovák borok koronázzák meg Szlo-
vákia borrégióiból, a kelet-szlovákiai Tokaji 
borvidéktől a kis-kárpátoki borrégióig.

Szlovákia hagyományos ízei

Tippek gasztronómiai 
rendezvényekhez
•  Slovak food festival, Pozsony
•  Grilliada, Besztercebánya
•  Gurmán Fest, Pozsony
•  Gurmán Fest, Kassa
•  Trdlofest Skalica (szakolcai 

kürtőskalács-fesztivál)
•  Juhtúrósgaluska-főző és -evő 

világbajnokság, Turecka (Turecká) 
és Terchová

Borutak
•  Kis-Kárpátok borút

(Malokarpatská vínna cesta)
•  Nyitrai királyi borút

(Nitrianska kráľovská vínna cesta)
•  Tokaji borút (Tokajská vínna cesta)
•  Honti borút (Hontianska vínna cesta)
•  Zsitva menti borút

(Požitavská vínna cesta)
•  Erdőháti borút (Vínna cesta Záhorie)
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Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
A szervezet székhelye

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
(Szlovák Idegenforgalmi Hivatal)
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 507 008 01
Fax: +421 2 555 716 54
E-mail: sacrba@sacr.sk
www.sacr.sk, www.slovakia.travel

Besztercebányai iroda

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 48 413 61 46
E-mail: sacr@sacr.sk

Külföldi képviseletek

Cseh Köztársaság
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: office.cz@slovakia.travel

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

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

Lengyelország
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: office.pl@slovakia.travel

Ausztria
Slowakische Zentrale für Tourismus

A - 1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 513 95 69
Mob.: +43 650 911 40 90
E-mail: office.at@slovakia.travel

Oroszország
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: office.ru@slovakia.travel
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A fenti anyag az Európai Közösség Versenyképesség 
és Gazdasági Növekedés operációs programjának 
társfinanszírozásában került megjelenésre.

EURÓPAI ÚNIÓ

Kriváň – Vysoké Tatry
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A brosúra kereskedelmi forgalomba nem hozható.
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