
cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 
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cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 
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cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 
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cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 
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22 cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

cave ice Demanovska– הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה נטיפיםה במערת בקרו Fim למלון סמוך ההר במעלה בדרכם

 Slobody Jaskyna Demanovska   השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו yZaharadk Ski  מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים אופני על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbické אגם

 מסלול ישנו למלון בסמוך  Jasná Grandלמלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbickéלאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי גתבדר דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 

 

 

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 רממספ כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .השלווה מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם אדמדם בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Mara Liptovská לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה כניסה
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר בפינוק
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .ככנסיות

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה ייץהדונ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
 .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

   
 
 
 

 Stit Lomnicky תפסג

  לפסגת המעפיל רכבל ישנו Lomnica Tatranska בשם בעיירה

Stit Lomnicky הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 
 

Pleso Strbske 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Pleso Popradske-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 דקות 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Patria Koliba  
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Raj Slovensky" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "jRa Slovensky" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 

 שנפתחה Jaskyna Ladova Dobsinska המרשימה  הקרח במערת קרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי תבדרג הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Kotlina Tatranska 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה ישנן Oko Morske  לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Oko Morske האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Staw Czerny לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר ישנו הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ

 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Hora Sucha גבול

 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף
 

Zdiar 
 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים תושביםה זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 
 Dolina Rohacanska  

 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Plesa Rohacanske  
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 
 Bystrica Banska - סלובקיה שבערי היפה 

 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה
 .הרון נהר

 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו הטיילת במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .aEurop Center Shopping )קניון( ומודרני

 
 hrad Oravsky 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Hrad Oravsky  אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת שנבנתה גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה יורהס .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה האורך

 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי
 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים

 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,הואתנוגרפי ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

 
 
 
 

 

 

Demänová ice cave – הקרח מערת 
 מהיופי מוקסמים ותהיו הקרח מערת של והמכשף קרקעי התת לעולם הכנסו
 חלק הינה הקרח מערת .קרח העשויים הטבע ומאוצרות להציע למקום שיש

 היעדים לאחת נחשבת היא ולכן בסלובקיה ביותר הגדולה מערות ממערכת
 .באזור ביותר הפופולאריים

 תלולה בעלייה דקות 25–כ של במיוחד קשה לא בהליכה כרוך למערה הטיפוס
 .ואשוחים אורנים של יער בתוך עצירה נקודות שתי עם מטר 600 לאורך
 שנמצאים והעצים הבר חיות ,עצמה המערה על הסבר ישנו הדרך לאורך

 .בסביבתה
 

 )החופש״ ״מערת( הנטיפים מערת
 המרשימה הנטיפים במערת בקרו Fim למלון מוךס ההר במעלה בדרכם

Demenovska Jaskyna Slobody  השם את לה העניקו שהפרטיזנים 
 מערה זאת .השנייה העולם מלחמת בימי לאחסון בה והשתמשו "החופש מערת"

 שעות* .במינם ומיוחדות מעניינות סלע תצורות עם קרח נטולת ,רחבה
 20-כ של ההר במעלה הליכה ישנה .החוברת בסוף הערות ראה אנא : הפתיחה

 משך ,בינונית קושי בדרגת במערה והביקור המסלול .המערה לפתח דקות
  .אדם / יורו 7 למערה כניסה עלות .כשעה במערה המסלול

 
 Chopok ההר פסגת

 ההר פסגת לראש כמעט המעפיל רכבל ישנו Ski Zaharadky מלון ליד
Chopok, של הליכה מסלול ישנו שבסופם רכבלים 2 של שילוב זהו למעשה 

 בטאטרה ביותר הגבוה הנקודה ,מטר 2053 לפסגה בינונית בדרגה כשעה
 ,ליפטוב עמק לעבר נשימה עוצר פנוראמי נוף מתגלה מהספגה ,הנמוכים
 – 8:30 מהשעה יום בכל :זמינות .ויערות עמקים והנמוכים הגבוהים הטאטרה
  .לאדם יורו 10 ושוב הלוך כרטיס עלות 16:45

 
 הדרקון פארק
 גלו ".Jasná" הנופש באתר וממוקם הקיץ חודשי בכל פתוח הדרקון פארק

 היצור .וסודיים קסומים ,מיסטיים ביצורים המלווה בטבע משפחתית פעילות
 .Demian בשם הדרקון הוא באתר פופלארי הכי

 
 הרים אופני

 .בשבילכם המקום היא "Jasná" הרים פניאו על רכיבה על משוגעים אתם אם
 אתה אם בין .ומגוונים אתגריים ,מודרניים אופניים מסלולי לכם מציע האתר
 אופני על רכיבה .הקושי רמות לכל מסלולים מציע האתר מתקדם או מתחיל
 או "Jasná" ב האופנים את לשכור ניתן .ואוגוסט יולי בחודשי פתוחה ההרים
 .משלכם אופניים עם להגיע

 
 Vrbicky אגם
 מסלול ישנו למלון בסמוך Grand Jasna למלון עד הכביש במעלה סעו

 מלון מול יוצא המסלול ,היער בלב החבוי Vrbicky לאגם וקל קצר הליכה
Grand בקרוב ,לרכב חזרתכם לפני.לפיקניק לשבת מומלץ שם היער לכיוון 

 30כ האורך ביופיו נדיר זה מסלול .המלון במסעדת לקפה שבו גראנד מלון
 מאוד קלה קושי בדרגת דקות

 
Tarzania 

 לפרטים , Tarzania החבלים לפארק השילוט אחר ועקבו ההר במעלה סעו
 :באתר בקרו אנא ,נוספים

http//:www.jasna.sk/activities/tarzania/en/summer/ שעות 
 .16:00-11:00 הינם הפתיחה

 מיקולש בליפטובסקי הכנסת בית
 100-כ וסעו שמאלה מיד וברמזורים ימינה פנו Hypernova( העיר במרכז

 זהו ,יווני בסגנון עמודים 4 עם מרשים מבנה תראו )ימין מצד לחניון וכנסו מטר
 .הגדול הכנסת בית

 ממספר כשליש מנו מסוים ובשלב יהודים מאות כמה התגוררו בעיירה בעבר
 האוסטרו הממלכה של השלטון בתקופת הראשונה הפעם זו ולמעשה התושבים
  .עיר ראש להיות יהודי נבחר בה הונגרית
  .בשואה נספו העיר יהודי רוב השנייה העולם במלחמת

 00421445525055 לבירורים
 .לווההש מהאווירה ולהתרשם העיירה במרכז רגלי לסיור לצאת מומלץ כן כמו

 
Besenova 

 שפע יש ,שונים ומינרלים גיאותרמים מים עם ברכות מספר ישנן עצמו באתר
 צינורות ישנם לקירות ובצמוד גדולה ברכה ישנה באתר ,שיזוף מיטות

 בלחץ מים המזרימים מתקנים בנוסף ,אקוזי'ג מתקני אלה ,ואויר מים המזרימים
 חמה ברכה כאן וגם דמדםא בצהע מינרלים עם נוספת ברכה ',מסאז ועושים
 .’והמסאז קוזי'הג ושוב יותר קרה וברכה

 Liptovska כפר אחרי מערבה ופנו Liptovska Mara לאגם דרומה סעו
Sielnica ל השילוט אחר ועקבו-Besenova  

 .אדם /יורו 15-9 עולה ניסהכ
 החיצוניות לבריכות כניסה הכולל Business כרטיס לרכוש מומלץ

  .קוזי'ולג למגלשות ,והפנימיות
 h�p//:www.besenovanet.sk/en :אינטרנט לאתר קישור

 
Tatralandia 

 רבות פעילויות ,תרמיות בריכות ,מגלשות עם Tatralandia מים פארק
 היום את להעביר מומלץ ,חבלים ופארק מערבונים עיר כולל וילדים למשפחות

  .באתר נוקבפי
 בעירום זה למתחם הכניסה אך קוזי'וג סאונות עם איזור גם ישנו ,לידיעתכם

  .זה לחלק כרטיסים לרכוש לא שעדיף כך לילדים מתאים לא זה מתחם .מלא
 :האינטרנט לאתר קישור 21:00 – 09:00 :פתיחה שעות
h�p//:www.tatralandia.sk/uk.html 

 
 Pribylina פריבילינה

 החיים אורח את המציג פתוח פולקלור מוזיאון המשמש אופיני סלובקי כפר
 למגורי מעץ מגורים בתי אופייני כפר של שחזור במקום .האותנטי הסלובקי

 ציבור בתי וכן ,ממגורות ,חיים לבעלי מקום ,חצרות ,מלאכה בתי ,אנשים
 .שהוצף לפני ,מרה ליטופסקה באזור מהכפרים הובאו שכאן הבתים .יותככנס

 
Vlkolinec 

 סגנון בשל עולמיים מורשת אתרי המשמר ,ו”אונסק ארגון י"ע שמור זה כפר
  הרי לתושבי האופייני הבנייה

 .הקרפטיים
 

 רפסודות שיט
  .לאדם יורו 9-כ עלות .Pienny הטבע בשמורת ורגוע חוויתי לשיט צאו

 בין הגבול את מהווה הדונייץ נהר .זמינות לברר מראש להתקשר מומלץ
 תלוי( ורבע שעה עד כשעה ואורך רגוע הינו הנהר על השיט ,ופולין סלובקיה
 ניתן .דקות 10 של לחנייה הליכה ישנה ,סופית בתחנה ,השיט בסיום ).בזרימה
  .סוס עם כרכרה לשכור
 חברת מטעם רכב ישנו כי וודאו אנא ,הכרטיסים רכישת עם :חשובה הערה
   .לרכבכם אתכם המחזיר השיט

 Lomnicky Stit פסגת
 לפסגת המעפיל רכבל ישנו Tatranska Lomnica בשם בעיירה

Lomnicky Stit הרכבל זמינות .הטטרה בהרי ביותר הגבוה התצפית נקודת 
 שמומלץ כמובן לאדם יורו 35 בסביבות יקר כרטיס זהו 15:30 – 8:30 עד

 .רכבלים 2 של שילוב זה למעשה ,עננים ללא ,נקייה שהראות במידה
 

Strbske Pleso 
 מפת רכשו שמאלכם מצד גדולה חנייה לתייר מידע תחנת ליד בחנייה חנו

 המסלול דרך  Popradske Pleso-ל הליכה למסלול וצאו הליכה מסלולי
 תדקו 45 הירוק במסלול וחזרה האגם עד הליכה שעות 1:05-כ האדום

 כ"סה ,הליכה דקות 20 -כ עוד יציאתכם לנקודת וחזרה לאדום חזרה שמתחבר
 מלון של לחנייה סעו ההליכה מסלול בתום .בינונית הליכה שעות 2:10

Patria אגם לכיוון ורדו Pleso האגם על טובה מסעדה יש Koliba Patria 
 .ערב לארוחת מומלץ

 
"Slovensky Raj" – "הסלובקי העדן גן" 

 .”הסלובקי העדן – גן" – "Slovensky Raj" בסלובקיה היפה הטבע שמורת
 עם ר"קמ 197 של שטח על הנמצא ענק לאומי פארק הינו הסלובקי העדן גן

  ומפלי תהומות , מערות ,טבע שמורות 16
 הליכה מסלולי בין בשמורה רגליים לטיולים מעולה כאתר המשמש ,מים

 ירוק ,כתום אדום בצבעי מסומנים השבילים .והזמן הקושי דרגות לכל רגליים
 .וכחול

 
 שנפתחה Dobsinska Ladova Jaskyna המרשימה  הקרח במערת בקרו

  הראשונה המערה והיא ,1871 בשנת לציבור
 ארגון י"ע שמורה זו מערה. 1887 בשנת חשמלית בתאורה שהוארה באירופה

 .עולמיים תרבות פניני המשמר ו"אונסק
 של בינונית קושי בדרגת הליכה ישנה ,שני בימי למבקרים סגורה הקרח מערת

 במערה בביקורכם חם בלבוש להצטייד יש ,המערה לפתח דקות 20-כ
  .לאפס מתחת מעלות )-2 (הינה הטמפרטורה

 יורו 7 הקרח למערת וכניסה ,יורו 2 הסלובקי העדן גן לשמורה כניסה עלות
 

Tatranska Kotlina 
 :הליכה למסלולי אפשרויות כמה נןיש Morske Oko לאגם סמוך

 ומצידו  האדום המסלול על Morske Oko האגם סביב הליכה מסלול .1
 וחזרה Czerny Staw לאגם לעלות השני

  .שעות 1:45 כ הלוקח יחסית קל מסלול זה    
 עם שעליתם הכביש על חזרה מעט יורדים ,++ בינוני קושי בדרגת מסלול .2

  הכחול במסלול ההר במעלה ועלו ,הסוס
 עד הירוק במסלול לרדת כך ואחר Pieciu Stawow Polskich-ל    

 כושר עניין את להדגיש מעוניין אני שוב .שעות 4-כ אורכו זה מסלול ,החנייה
 מבין ,ביותר הקשה הוא למעשה .קשה יהיה 2 שמסלול להיות יכול ,ההליכה
 .רביות היפה אבל ,באזור ההליכה מסלולי

 
Zakopane 

 היא ,חיים התוססת הפולנית הקיט עיירת ,זקופנה את לראות הטובה הדרך
 המעניינים במקומות לבקר ולשוב לקצה מקצה בנסיעה העיירה את לחצות

 ,קפה בתי ,מעולות מסעדות עם העיירה במרכז ססגונית טיילת ישנה .עבורכם
 בשם ממפורסם אתר וישנ הרחוב במורד  .שונים רחוב ומופעי מזכרות חנויות

GUBAŁÓWKA ישנו ההר ובראש וזול גדול תיירים שוק ישנו זה באתר 
  .לבקר מומלץ - רכבת בעזרת היא אליו שהעלייה תיירותי אתר

 מעבר דרך הטטרה הרי של המערבי מהצד Riverside למלון לחזור מומלץ
 עם ביופייה נדירה מפותלת בדרך Zuberec-ל דרומה Sucha Hora גבול
 .ליפטוב אגם של הצפוני לצידו להגיע ויערות עמקים לעבר נוף

 
Zdiar 

 ולחצות לכפר הראשונה בפנייה לפנות כדאי .פולין לגבול סמוך ,ציורי כפר
 ההרים רכס תושבי של הייחודי הבנייה מסגנון ולהתרשם איטית בנסיעה אותו
 פולנית בין מיוחדת שפה דוברים התושבים זה באזור אגב ,Goral -ה אנשי

 .מובנת לא לסלובקית
 

Rohacanska Dolina  
 למסלול סמוך בחנייה הרכב את חנו .שעות 5-כ האורך לכת למיטיבי מסלול
 Chata הערים לבקתת האדום מהסלול לאורך לכו .לדרך וצאו האדום

Tatliakova לאגמים הירוק במסלול המשיכו משם Rohacanske Plesa 
  .לרכב חזרה ומשם האדום למסלול חזרה הכחול המסלול של בירידות ורדו

 .Riverside מ נסיעה כשעה נמצא המסלול
 

Banska Bystrica - סלובקיה שבערי היפה 
 זורם לעיר ובסמוך ,הנמוכים הטטרה הרי למרגלות ממוקמת ביסטריצה בנסקה

 .הרון נהר
 את המזכיר הראשון ההיסטורי והרישום ,תושבים 91,000-כ מתגוררים בעיר
 בזמן המחוז כבירת והוכרזה שגשגה העיר בעבר .13-ה מהמאה הינו העיר

 ולצדי ססגונית טיילת העיר במרכז .והנחושת הזהב של מאסיבית שתעשייה
 במגדל לבקר ניתן הטיילת במעלה .רבות ומסעדות בארים קפה בתי הטיילת
 מגדל ,לה שסביב וההרים העיר לעבר ולצפות מטרים 34 שגובהו השעון
 .ביסטריצה בנסקה של לפייזה וניחשב סנטימטר 66 הצידה נוטה השעון

 ,העיר במרכז מומלצות מסעדות .מעולה גלידה ישנה השעון מגדל בתחתית
Olivo המרכזית הכיכר( העיירה של העתיק במרכז הממוקמת( , Staek 

House גדול קניות מרכז ישנו לתהטיי במורד ,המקביל ברחוב הדואר מול 
 .Europa Shopping Center )קניון( ומודרני

 
Oravsky hrad 

 צוק על ,מעולה אסטרטגי במיקום ממוקמת Oravsky Hrad אורווה מצודת
 הטטרה עמק לעבר ומשקיפה אורווה נהר מעל מטר 112 בגובה תלול סלע

 1267 בשנת בנתהשנ גותי בסגנון בנויה המצודה .הפטרה הרי ורכס הגבוהים
  .20-ה במאה לאחרונה ,פעמים מספר ושוחזרה
 אחת זוהי .גותי בסגנון וקפלה ארמונות ,מבצרים :כגון שונים מבנים במצודה
 נחשבת אורווה מצודת ספק וללא בסלובקי ביותר והחשובות העתיקות הטירות

 קבוצתי הינו במצודה הסיור .בסלובקיה ביותר המבוקרים האתרים לאחד
 החיים את המתארות והצגות הופעות מתקיימות גם לעיתים ,וחצי כשעה ךהאור
 אולם ,הקאפלה את לראות ניתן .מיוחד במסלול נערך הסיור הביניים בימי

 ריהוט ,פסלים ,עינוי מכשירי אחרים אוספים מיני וכל ,הנשק אולם ,האבירים
 המצודה אודות היסטוריה תערוכת ,ואתנוגרפיה ארכיאולוגיה אוסף ,עתיק
 .ועוד

 
Bear Mine 

 הטיול .ליפטוב באזור לתיירים הנגיש היחיד הכרייה אתר הינה הדוב מחצבת
 אטרקציות של רב מספר תמצאו ובו ילדים עם למשפחות מותאם באתר

 מטרים 200-כ נמצא האתר .אמיתית כריה חווית ,היתר בין ,הכוללות מעניינות
  ".Riverside" ממלון מ"ק 22–וכ לו הסמוך החניה ממגרש

 :באתר הכרייה אתר לגבי נוספת אינפורמציה למצוא ניתן
h�p///:www.stolna.sk. 

RIVERSIDE◀


