סלובקיה – מדריך מקיף לתכנון הטיול
טיול בסלובקיה | מדריך אטרקציות ,מסלולים ,טיסות ולינה

סלובקיה היא מדינה במרכז אירופה שגובלת בצ'כיה ופולין בצפון,
אוקראינה במזרח ,אוסטריה במערב והונגריה בדרום וללא מוצא לים ,למעט נתיב ימי על הדנובה עם נמל בבירה ברטיסלבה .שטחה
של סלובקיה הוא כ 49,000 -קמ"ר .כאשר מחצית ממנו ,בעיקר בצפון – הוא הרי הטטרה )שהם בעצמם חלק משרשרת הרי
הקרפאטים( והם המתנשאים לגובה של יותר מ 1,000-מטרים עם פסגות של  2,500מטר ויותר שגובלים עם פולין .החצי השני,
הדרומי וסמוך לדנובה – מישורי ברובו .לצד ההרים הגבוהים ,נמצא בסלובקיה את נהר הדנובה ואת נהר ווה  Vahשנשפך לדנובה.
מעל ל 40%-משטחי המדינה מכוסים ביערות.
סלובקיה היא יעד מהנה לטיול משפחתי וגם זוגי ,שכולל בעיקר טבע – אך לא רק ,והמחירים עדיין זולים מאוד!
התשתיות )ברוב האיזורים( מעולות והתושבים מסבירי פנים .בעונה יש מגוון טיסות ישירות לסלובקיה או לנמלי תעופה סמוכים.
> ניווט מהיר במדריך <
רקע כללי | מתי לבקר בסלובקיה? | מה עושים בסלובקיה? | מה אוכלים? | טיסות ,לינה ,תחבורה | ...אטרקציות ואזורי טיול
בסלובקיה | המורשת היהודית | שווקים וקניות | טיול בסלובקיה עם ילדים | מסלול טיול לדוגמה

רקע כללי
בירה :ברטיסלבה
ערים נוספות פופולאריות לתיירים :קושיצה ,בנסקה ביסטריצה ,פופראד.
אוכלוסיה :מספר התושבים בסלובקיה  5.5מיליון איש
השפות המדוברות בסלובקיה :סלובקית.
דת 75% :נוצרים )רובם קתולים( והשאר אתאיסטים ועוד .כיום חיים כ 3,000 -יהודים בסלובקיה )רובם בברטיסלאבה ובקושיצה(.
צוענים מהווים מעל ל 5%-מהאוכלוסיה.
מטבע :יורו
ענפי הכלכלה המרכזיים הם :יצור מכוניות )מעל למיליון מכוניות בשנה ב 4-מפעלים של פולקסווגן ,רנו ,קיה ולנדרובר( ,הייטק,
חקלאות ומוצרי מזון ,ותיירות עם מעל ל 5-מיליון תיירים בשנה.
רמת החיים :בסלובקיה רמת החיים נמוכה יחסית למדינות מערב אירופאיות )התוצר נמוך בשליש מאשר בישראל( ולמרות שהיא
בין המדינות הזולות באירופה ,התושבים נהנים מרמת חיים סבירה לשכרם ונהנים מרפואה ותזונה בסטנדרט מערבי.
קידומת טלפון+421 :
סיומת אינטרנט.SK :
מזג אוויר
סלובקיה היא מדינה עם מזג אוויר נוח רוב ימות השנה – בחורף ההרים וצפון המדינה מושלג אבל הטמפרטורות סבירות .בקיץ חם
ברוב חלקי המדינה ויש ימים של  30מעלות וגשם .מאידך ,במישור הדרומי הרוח מכה והטמפרטורות יורדות עמוק מתחת לקיפאון.
בקיץ נעים אבל גם גשום .כאשר מטיילים בסלובקיה יש להתחשב בהבדלים הקיצוניים בטמפרטורות ולהתלבש בהתאם.

סלובקיה WEATHER

מתי כדאי לבקר בסלובקיה?
אם מטרת הטיול היא להתארח באתרי סקי הרי שתקופת הביקור המתאימה היא בין החודשים נובמבר עד מרץ ,בחודשים אלו
אתרי הסקי ועיירות הנופש בהרים פתוחים.
העונות המתאימות ביותר לטיולי טבע ונופש קיצי הן האביב והקיץ – ממאי עד ספטמבר .בחודשים אלה הטבע מרהיב ,האוויר
קריר והמים בנחלים והנהרות זורמים בכמות רבה .זוהי עונה מצוינת לטיולים בטבע ובהתאם מתגבר זרם התיירים .מבחינת רמת
התיירות – הקיץ מהווה את עונת השיא כך שאם מעוניינים לטייל בעונה זו צריך לקחת בחשבון שהאתרים פתוחים ,אך חלקם
עמוסים במבקרים.
שופינג? סלובקיה היא בין מדינות גוש היורו הזולות יותר ,המחירים מעט זולים מישראל .אוכל ושירותי תיירות זולים בהחלט.

מה אפשר לעשות בסלובקיה?
סלובקיה מתאימה מאוד לחובבי טבע ונופים משום שכפי שציינו ,הרי הטאטרה  ,Tatryכוללים את "גן העדן הסלובקי" ,שמושכים
ובצדק ,תיירות של טבע ונוף .בחורף ההרים משמשים אתרי נופש וסקי זולים כאשר אתרים רבים משופעים במרחצאות חמים
טבעיים שעושים אותם אטרקטיביים לתיירי החורף האירופאים )אוסטרים וגרמנים בעיקר( .בקיץ כמובן שהאטרקציות מתאימות
לחופשה או טיולים בחיק הטבע ,בנוסף לאתרי הסקי שבהם אפשר לבלות במגוון פעילויות מרגשות כמו :טיפוס ברכבלים לתצפיות
פנוראמיות ,מסלולי הליכה ,בילוי במגלשות הרים ,סנפלינג ,שייט בקנו וגם שיט בסירות עץ מיוחדות.
חופשה/טיול בסלובקיה מתאימים לחופשה רומנטית הכוללת בילוי באתרי הטבע ,פינוק במתקני הספא ,בתי מלון ברמת מחירים
מהזול ביותר למלונות של  5כוכבים וגם מתאימים בהחלט לטיולי משפחות שיכולות ליהנות ממגוון הפעילויות שניתן לעלות על
הדעת:
רכיבה בטרקטורונים ,רכיבה על סוסים ,רכיבת אופניים ,רפטינג מעבר למסלולי הליכה ,וזו רשימה חלקית .ו……הכל במחירים שפויים.

מה אוכלים בסלובקיה
סלובקיה ידועה במטבח שהוא חיבור בין המטבח ההונגרי מדרום והפולני מצפון.
הלוסקי  – Haluškyהגירסה הסלובקית לכיסונים באופן כללי.
ברינדזובה הלוסקי  – Bryndzové Haluškyהגירסה החלבית של כיסונים ממולאים תפו"א וגבינת ברינזה
סטרפצ'י  – Strapačkyכיסונים ממולאים כרוב כבוש

גולש Segedin Goulash
גולש  – Segedin Goulashהגרסה הסלובקית לגולש ההונגרי .נזיד של בשר חזיר עם כרוב כבוש ושמנת .מוגש בדר"כ עם
כופתת בצק קנודל Knedľa
שניצל או  – Rezeňבדר"כ עם ציפוי פרורי לחם
פאזולובה  – Fazuľováמרק שעועית
קפוסטניקה  – Kapustnicaמרק כרוב כבוש

מרק קיבה  – Držková Polievkaמרק שהוא סגולה לחזרה לשגרה אחרי ליל שכרון
בירה היא המשקה הפופולארי וכך גם יין מקומי – טוב ,מרווה וזול .לא לטעות עם משקה קל ענבים .Vinea
תזקיק  – Borovičkaהג'ין הסלובקי עשוי מפירות יער ולפחות  37.5%אלכוהול.
ליקר עשבי תיבול  Demänovka – 33%אלכוהול ועשוי מ 14 -עשבי תיבול שונים שמקורם בהרי הטאטרה.

טיסה ,תחבורה ,לינה ועוד
טיסות לסלובקיה – איפה נוחתים?
המלצתנו היא להעדיף רק טיסות ישירות .משך הטיסה כ 3.5-שעות.
– בעונת התיירות יש טיסות לברטיסלבה )מפסח עד סוכות( ,ובשיא העונה יש טיסות גם לפופראד  Popradבלב הרי הטאטרה.
– אפשר גם לטוס לוינה )אוסטריה – השכנה ממערב( ,ששדה התעופה שלה נמצא רק כ 60-ק"מ ממערב לברטיסלאבה.
– קרקוב )פולין – השכנה מצפון( יכולה להיות גם אפשרות למטיילים בלב הרי הטאטרה בלבד )המרחק הוא כשעתיים וחצי מקרקוב
לפופראד(.
– אפילו בודפשט יכולה להתאים למטיילים בגן העדן הסלובקי )זמן הנסיעה מבודפשט קצר יותר לברטיסלבה מאשר בנסקה
ביסטריצה(.
לחיפוש טיסות לסלובקיה )ישיר או קונקשן( – התחילו מכאן…

השכרת רכב ונהיגה
טיול בסלובקיה מחייב רכב שכור .למעט ברטיסלבה שהיא עיר גדולה – כל האתרים ,העיירות והכפרים פזורים והתחבורה הציבורית
בתדירות נמוכה .הנגישות לנופים הקסומים מחייב השכרת רכב מתאים.
לניצול ההנחות של גולשי קליקו להשכרת רכב לחצו כאן…

הערה – במידה ואתם שוכרים את הרכב במדינות השכנות כמו אוסטריה ,הונגריה או פולין – עדכנו מראש את חברת ההשכרה לגבי
התכנית שלכם לנסוע לסלובקיה עם הרכב השכור.

לינה – איפה כדאי ללון בשביל טיול כוכב?
לינה בסלובקיה יכולה להיות במלונות מערביים במחירים סבירים גם במרכזי הערים הגדולות ,בהן יש כבר רשתות בתי מלון.
מרבית מקומות הלינה שקיימים בשאר חלקי סלובקיה ,הם צימרים או מלונות קטנים וניתן למצוא אותם גם ובעיקר באזורים
התיירותיים .חשוב להבחין בין לינה בצימר בו מקבלים חדר ובין לינה בדירות נופש שלרוב יכללו מטבח שמכיל את כל הציוד
הנחוץ ,לכן הן מתאימות מאוד למשפחות.
בתי הארחה בסלובקיה הם אופציה נוספת ,לרוב הם יהיו בתי מלון משפחתיים ,מרוחקים ואינטימיים .במידה שמעוניינים ללון בבתי
מלון גדולים יותר ניתן למצוא אותם בערים המרכזיות .הסלובקים אוהבי טבע ויש במדינה עשרות אתרי קמפינג שיכולים להיות
אופציה ,ניתן למצוא את אתרי הקמפינג באזורים המרכזיים.
סלובקיה מתאימה מאוד לטיולי כוכב ,או מקסימום שני מקומות לינה )כוכב כפול( – לינה בברטיסלאבה מתאימה למסלול טיול
במערב המדינה .לינה בפופראד וקוסיצ'ה מתאימים לטיול בהרי הטאטרה ומרכז המדינה .ו-באנסקה ביסטריצה מתאימה למסלול
בהרי הטאטרה הנמוכים .המחירים תלויים בעונה ובמיקום.
האזורים המעניינים והמתאימים ביותר ללינה הם:
פופראד והסביבה – לטיול טבע ואטרקציות שרובו יתרכז בהרי הטאטרה ובגן העדן הסלובקי ,זו בחירה מצוינת .יש לקחת
בחשבון שמאזור זה לכל אחד משדות התעופה הרלוונטיים )ברטיסלבה  3.5שעות .קראקוב קצת יותר משעתיים וחצי נסיעה(
כאמור יש טיסות ישירות לפופראד .מומלץ למצוא מקום לינה ממערב לפופראד ועד ל.Liptovský Mikulas-
קושיצה והסביבה – למטיילי טבע והרים 3 .שעות מבודפשט .יש בקיץ טיסות צ'רטר לקושיצה.

<< לחיפוש מלונות ודירות בכל סלובקיה לחצו כאן…

מחירים – כמה עולה טיול בסלובקיה?
סלובקיה זולה ,ולכן גם בסופרמרקט וגם במסעדה ,לרוב ,המחיר יהיה כ 30%-50%-זול יותר מהמקובל בישראל!
מטייל ממוצע יכול לבלות בסלובקיה וליהנות מלינה במקומות סבירים ,ארוחות והתניידות תמורת  80-100יורו ליום .המחיר כולל:
לינה במלונות של עד  3כוכבים או לינה בצימר ,אוכל במסעדה מקומית פעם ביום ,שאר האוכל מהסופרמרקט ואוכל רחוב .שימוש
ברכב שכור )אם מדובר על  3מטיילים ומעלה(.
לינה באכסניות ,בד אנד ברקפסט ומלונות של  3כוכבים לכל היותר שמציעים אינטרנט אלחוטי ולפעמים מגישים ארוחת בוקר יעלו
כ 40 -יורו ללילה בחדר זוגי .אם מעוניינים לחסוך ניתן לצאת מהעיר ולמצוא חדרים באותה רמה במחיר של  30יורו לזוג.
כמובן שלינה במלונות איכותיים יותר תעלה כפול ופי שלוש…
מסעדות זולות בסלובקיה מציעות ארוחות מלאות וטובות במחירים שנעים סביב  15-20יורו לאדם ,כאשר כוס קפוצ'ינו עולה  2יורו
)אך יש לזכור שהמקומות הפופולאריים יקרים הרבה יותר(.
במידה ששוכרים רכב חשוב לדעת שחברות בינלאומיות דורשות מחירים גבוהים יותר מהמחירים של החברות המקומיות .מחיר
השכרת רכב ליום עומד על כ 35 -יורו ליום ,אך הדלק זול בכ 10%-מאשר בארץ .אם הטיול חל בחורף יש להצטייד בשרשראות
עבור נסיעה בשלג ולהקפיד לנהוג בזהירות ולשמור על כל כללי התנועה של המקום.
ניתן להגיע לסלובקיה גם במסגרת טיולים מאורגנים .ברוב המקרים המחירים של החברות יהיו גבוהים יותר מהמחירים של טיולים
עצמאיים.
כמובן שניתן להוציא בסלובקיה סכומים גבוהים בהרבה מאלו המצוינים והמטיילים שיבחרו ללון רק במלונות של  4-5כוכבים,
ומתכננים קניות ,יסעדו במסעדות ,ינפשו באתרי סקי או ספא ולא יתפשרו על האיכות של השירותים יוכלו להוציא ביום בסביבות
 170-200יורו ומעלה לאדם.
מחיר הכניסה לאתרי התיירות והבילוי זולים .כוס בירה  2-3יורו.
<< קראו כאן איך אפשר לקנות יורו לטיול לסלובקיה בלי לצאת מהבית…

כל מה שצריך לטיול שלכם לסלובקיה
אטרקציות ונקודות עניין פופולריות בסלובקיה
מספר האטרקציות בסלובקיה גדול ביותר ,אך בכל זאת החלטנו לרכז את האטרקציות הנבחרות -וקודם לכן נחלק את נקודות
העניין לפי אזורים:
ברטיסלבה והסביבה | …Bratislava
הרי הטאטרה הנמוכים | …Low Tatras
גן העדן הסלובקי | …Slovak Paradise
מזרח סלובקיה

הערה – מספר הכוכבים )***( באתרים שלהלן = רמת החשיבות לביקור ביעד.

העיר ברטיסלבה | *** Bratislava
ברטיסלבה היא בירת המדינה וגם העיר הגדולה במדינה עם כ 450,000-תושבים .העיר שוכנת משני גדות הדנובה אבל המרכז
המעניין נמצא בגדה שמצפון לנהר .עיר צעירה ותוססת ,מרכז עתיק קטן וידידותי וחיי לילה תוססים וסטודנטיאליים בסמטאות
המדרחוב של מרכז העיר .ברחבי המדרחוב פזורים כ 10-פסלים עם קריצה והומור ,שאסור לפספס ,כמו פסלו של "האדם העובד"
 ,Man at Workחייל נפוליאון ,המלצר המיתולוגי ,צלם הפפראצי ועוד.
טירת ברטיסלבה  – *** Bratislavský hradהטירה המשקיפה בגאון על העיר ונהר הדנובה .בלילה הטירה בוהקת
בלובנה ונראית למרחוק .בסמוך לה נמצא הפארלמנט הסלובקי .ניתן לעלות רגלית דרך הגן המקיף את מורדות הטירה ,או
ברכב ואז ניכנס דרך .Viedenská brána
אנדרטת הזכרון  – ** Vojnový pamätník Slavínנקודת התצפית הממוקמת במקום הגבוה ביותר בעיר הוקמה ע"י
הסובייטים לזכר חללי מלחמת העולם השניה שלחמו ונפלו על שחרור סלובקיה מהנאצים .נקודת תצפית מדהימה לכל כיוון.
ארמון הנשיאות  – * Grassalkovich Palaceבדרך לטירה ואנדרטה תעברו ליד ארמון הנשיאות המרשים עם הגנים
המרשימים מאחוריו.
שער מיכאל  – **Michalská bránaשער הכניסה הצפוני לעיר .על רצפת השער תמצאו שושנת הרוחות ונקודת ה 0-של
ברטיסלבה עם המרחק ל….ירושלים .מחוץ לחומה יש גשר מנעולים מעל החפיר של העיר .טיפ :שימו לב לחנות הצמודה לשער
בכיוון היציאה מהעיר בצד שמאל – נקבע בגינס כבנין הצר בעולם.
קבר החתם סופר  – ** Pamätník Chatama Soferaמול מלון  Grand Hotel River Parkוהדנובה נמצא מתחם תת
קרקעי של קברים יהודים ביניהם קברו של החת"ם סופר .לביקור במקום יש צורך לתאם מראש .פרטים באתר
אתר ההנצחה לבית הכנסת  – * Pamätajבקצה המדרחוב  Panskáליד הקתדרלה סנט מרטין ,נמצא קיר ופסל הנצחה
לבית הכנסת המפואר ששכן במקום ונהרס ע"י הסובייטים לטובת הקמת הרחוב שנמצא מעליו.
שער העיר הרומאית  – * Predbránie rybárskej brányמול מקדונלדס תראו תא זכוכית גדול מעל בור .ניתן לראות
מתחת לזכוכית שרידים ארכאולוגים של העיר מימי הרומאים עת הנהר הגיע עד מקום התא זכוכית.
פסלי אדם בעבודה ועוד *** – חפשו ובטח תמצאו את רוב פסלי האנשים בסיטואציות שונות .אדם בעבודה ,המלצר העליז ,
חיל המשמר  ,Strážna búdkaחיל נפוליאון ועוד.

המורשת היהודית של סלובקיה
ברחבי סלובקיה נותרו מעל ל 100-אתרי בית כנסת אבל רובם שינו את יעודם ומשמשים היום מחסנים ,גלריות אמנות ,בתי קפה
ועוד.
כ 25-אתרים הוכנסו לרשימת שימור תחת הכותרת דרך המורשת היהודית של סלובקיה.
להלן הרשימה של האתרים ופרטי קשר בקישור של כל אתר )חלק מהאתרים נפתחים רק בתיאום מראש( .סדר המקומות ממערב
למזרח:
 .1מאלאצקי  – Malackyבית כנסת
 .2סטופבה  – Stupavaבית כנסת
 .3ברטיסלבה  – Bratislavaבית הכנסת
 .4ברטיסלבה  – Bratislavaמתחם קברו של החתם סופר
 .5ברטיסלבה

בית כנסת Trencin
 – Bratislavaמוזיאון התרבות היהודית
 .6טרנבה  – Trnavaבית הכנסת סטטוס קוו
 .7סרד  – Sereďבית עלמין
 .8סמורין  – Šamorínבית כנסת
 .9טרנצ'ין  – Trenčínבית כנסת
 .10ניטרה  – Nitraבית כנסת
 .11סורני  – Šuranyבית כנסת
 .12נובה ז'מקי – Nové Zámkyבית כנסת
 .13קומרנו  – Komárnoבית אבות ובית כנסת
 .14סהי  – Šahyבית כנסת סטטוס קוו
 .15ז'ילינה  – Žilinaבית כנסת
 .16ליפטובסקיניקולש  – Liptovský Mikulášבית כנסת
 .17זבולן  – Zvolenגן הנשמות הטובות
 .18בנסקה שטיאבניצה  – Banská Štiavnicaבית עלמין
 .19ספישסקה פודראדי  – Spišské Podhradieבית כנסת
 .20בארדיוב  – Bardejovבית הכנסת ביקור חולים
 .21בארדיוב  – Bardejovמתחם בית הכנסת ורובע židovské suburbium
 .22פרשוב  – Prešovבית כנסת
 .23שפיסקה נובה ואס  – Spišská Nová Vesבית עלמין
 .24קושיצה  – Košiceמתחם הקהילה היהודית
לנוחיותכם ,מפת האתרים http://www.slovak-jewish-heritage.org/interactive_map.html:

שווקים וקניות
ברטיסלבה – קניון אירופה – יורובאה  – Eurovea-Shopping Centreמרכז הקניות הנוצץ של ברטיסלבה ,על שפת הדנובה
ובמרחק הליכה קצר ממרכז העיר .כל המותגים הבינלאומיים והמקומיים ,מקום גדול ,מודרני וזול – הכינו לכם חצי יום
ברטיסלבה – מרכז קניון אביון  – Avion Shopping Parkנמצא ליד שדה התעופה של ברטיסלבה .הכל ,הרבה וגדול .שפע חניה.
פיאשטאני – מרכז הקניות אאופארק  – Aupark Piešťanyמרכז קניות יפה ומגוון .זול והרבה מותגים מקומיים.

סלובקיה עם ילדים
לאחרונה ,החלה מגמה של טיולי משפחות בסלובקיה ,תודות לנגישות ,הלבביות וגם המחיר הזול.
להלן כמה אתרים שילדים יאהבו במיוחד אבל לא רק הם.

פארקי מים
פארק מים טרמיים דונייסקהסטרדה  -*** Thermal park Dunajska Stredaכ 50-ק"מ מדרום לברטיסלאבה נמצא
הפארק מים הענק הזה .בילוי מצויין ליום חם.
פארק המים סאנק  -*** Aquapark Senecכ 30-ק"מ מזרחית לברטיסלאבה נמצא פארק המים סאנק 10 .מגלשות
בצורות וזוויות שונות ומשונות .כיף לכל המשפחה.
פארק המים טאטרלנדיה  -*** Aquapark Tatralandiaשישים ק"מ מערבית לפופראדוסמוך לעיירה ליפטובסקי מיקולש
האגם ,נמצא פארק המים הגדול בסלובקיה ואחד הגדולים במרכז אירופה .מים טרמיים בטמפרטורה של  60מעלות מזינים
את הפארק ונמהלים במים קרים על מנת לתת כ 39-מעלות של בריכות ,מגלשות פתוחות וסגורות והרבה כיף ,לא רק לילדים
ונוער.

פארק מים aquapark Tatralandia
פארק המים אקווה-סיטי פופראד  -*** Aquacity Popradפארק מים מתאים לכל המשפחה בתחומי העיר פופראד.
כתובת.Športová 1397/1, 05801 Poprad-Spišská Sobota :

פארקי חבלים
פארק חבלים טרנצ'ין  -** Trenčín Tarzaniaביער ממערב לעיר טרנצ'ין נמצא פארק החבלים טרזניה .הדרך לאתר
ביער היא סוף רחוב  Kukučínovaאו מלון ברזינו  Penzion pod Brezinouשבסמוך אליו נמצא הפארק.
פארק החבלים  -** Tarzania Jasnaכ 5-ק"מ בהמשך הדרך למערת החירות  ,Demänovská jaskyňa slobodyנמצא
פארק החבלים .מול מסעדה גדולה בכתובתDemänovská Dolina 72, 03101 Demänovská Dolina :
פארק החבלים  -**Tarzania Taleחמש עשרה ק"מ מצפון לברזנו ,בלב יערות הרי הטאטרה וסמוך למלון פרטיזן בכתובת:
.Bystra 108 – Tále, 97765 Brezno-Tale
פארק החבלים  -** Tarzania Vlčkovceבין טרנבהוסרד וסמוך לפונדק הדרכים  Motorest ESOנמצא פארק החבלים
טרזניה .כתובתSereďskácesta 56, 91923 Vlčkovce :
פארק החבלים  -**Tarzania Alpinkaכ 9-ק"מ מצפון לקושיצה על כביש  ,547נמצא פארק החבלים אלפניקה.
ממוקם ליד מסעדת אלפינקה.
פארק החבלים  -**Tarzania Hrabovoכ 30-ק"מ מערבית לליפטובסקי מיקולאש בלב היער.

כתובת.Hrabovskácesta, 03401 Ružomberok :
פארק החבלים  -**Tarzania Ostrá Skalaשלושים ק"מ מדרום לפופראד וסמוך למערת הקרח Dobšinská ľadová
 jaskyňaנמצא פארק החבלים אוסטרה סקאלה.
פארק החבלים  -** Tarzania Veľký Mederכ 25-ק"מ מדרום לפארק המים דונייסקהסטרדה וסמוך למלון Thermal
.Varga
כתובת.Promenádna 595/1, 93201 Veľký Meder :
פארק החבלים  -**Tarzania Centrumפארק החבלים הקרוב ביותר לברטיסלאבה וכ 5-ק"מ מצפון לטירת דווין.
כתובתDevínska Nová Ves 84107 :

שיט ורפטינג
ראפטינג בנהרות הרי הטאטרה*** -נקודת היציאה מליפטובסקי מיקולש עם כמה מסלולים בדרגות "מים לבנים" שונות.
פרטים באתר . Rafting Advanture
ראפטינג על נהר הדונייץ  -*** Dunajecנהר הדונייץ מהווה גבול טבעי בין פולין לסלובקיה .הפארק הלאומי פנייני
 Pieninský Národný Parkהוא האזור הטוב ביותר לשייט על הדונייץ .אחת האפשרויות היא ראפטינג .פרטים באתר.
שיט עם הגורלים על הדונייץ  -*** Pltníctvo Pieninyשיט על רפסודות העץ המיוחדים והצבעוניות של בני המיעוט
הגורלי  Goralהחיים באזור .אפשר גם לשכור כרכרה עם סוס להכרת הכפר והסביבה .כתובתJozef Barnáš, Pltnica 86, :
05906 Červený Kláštor

שונות

רפטינג בנהר dunajec
מתחם פעילויות פארק סנו דונובלי  – *** Park Snow Donovalyעשרים וחמישה ק"מ מצפון לבנסקהביסטריצה תמצאו
את מתחם הפעילויות קיץ )בחורף זה אתר סקי תוסס( עם מזחלת ההרים באורך  900מ' עם שיא מהירות של מעל ל40-
קמ"ש ,מסלולי הליכה רבים בטבע ,פארק חבלים ,טרמפולינות ,באנג'י ועוד .כתובת.Park Snow Donovaly :
מרוצי מכוניות ואופנועים  -**Slovakia Ringשלושים וחמישה '"מ דרומית מזרחית מברטיסלאבה נמצא מסלול הפורמולה
של סלובקיה .כתובת. Orechová Potôň:
טריקלנדיה  -* Tricklandiaאתר אשליות וטריקים מיוחד.

מסלול טיול בסלובקיה
יום  :1ברטיסלבה
אחרי הנחיתה ניסע למרכז ברטיסלבה .נעלה לתצפית מאנדרטת הניצחון ,נבקר בטירת ברטיסלבה ונסיים במדרחוב על הפסלים,
הכיכרות ובעיקר מסעדה טובה ובירה.

יום  :2סביב ברטיסלבה
נתחיל בביקור במתחם קברו של החתם סופר .משם נמשיך לאורך הדנובה לטירת דווין ,נעלה למרומי הטירה לתצפית לכיוון וינה
ואוסטריה .נטייל על הטיילת ואנדרטת הזיכרון לנמלטים מהשלטון הסובייטי למערב החופשי .נמשיך למפעל פולקסווגן לראות את
קווי היצור של רכבי ה SUV-של הקבוצה .נמשיך למאלאצקי  Malackyוסטופבה  Stupavaלראות שניים מאתרי דרך המורשת
היהודית של סלובקיה .חזרה לברטיסלאבה.
יום  :3הרי הטטרה הנמוכים
נצא מזרחה ונעבור את ניטרה עד לעיירה שהוכרה כאתר מורשת עולמית – בנסקה שטיאבניקה  .Banská Štiavnicaנמשיך דרך
זבולן לעיר בנסקה ביסטריצה שם נסיים את היום ונלון.
יום  :4לעבר גן העדן הסלובקי
לאחר ביקור באתר ההנצחה לפרטיזנים ובמרכז בנסקה ביסטריצה ,נצפין למוזיאון הפתוח בכפר מרטין .משם נמשיך לבית לחם
הסלובקית ולז'ילינה .נסיים בפופראד ,שם נלון בימים הקרובים.
יום  :5גן העדן הסלובקי
נתחיל את היום במרכז פופראד ובחלקה השני של העיר – ספיצקה סובוטה .אח"כ נצא לטיול סביב פופראד באחד הערוצים ,מערת
נטיפים )אחת מכמה לבחירתנו( ונסיים את היום באגם  Štrbské Plesoבשבילים סביב האגם או באחד ממסלולי הטבע האחרים.
יום  :6ארץ הגורלים ושיט על הדונייץ
נתחיל את היום בנסיעה צפונה לנהר הדונייץ ולארץ הגורלים .נגיע ל Červený Kláštor-שם נעלה לשיט על נהר הדונייץ בסירות
העץ הציוריות של הגורלים .לאחר השיט ניסע לכפר של הגורלים –  .Zdiarנסיים את היום ב Levoča-וחזרה לפופראד.
יום  :7חזרה לכיוון ברטיסלבה
נצא מגן העדן הסלובקי לכיוון מערב .תחנתנו הראשונה היא טרנצ'ין עם בית הכנסת והטירה המיוחדים כל כך .משם לעיר הנופש
והספא פישטאני .טיול בגנים ובמדרחוב הרגוע .אפשר גם מסז' )יש להזמין מראש( וקניות.
יום  :8מזרחית לברטיסלבה
נתחיל בטרנבה על שלל אתריה ובעיקר המרכז החגיגי ומסביר פנים .משם ל Častá-ולמצודת האבן האדומה .קצת קרמיקה במודרה
ואם יתאפשר גם ביקור במרתף היקב בפוזינוק .השלמת קניות באחד ממרכזי הקניות של ברטיסלבה וטיסה הביתה.
סה"כ מסלול של כ 1,100 -ק"מ

שיהיה לכם טיול מהנה!

כל מה שצריך לטיול שלכם לסלובקיה

