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1 Úvod
Bevezeto

PESTRÁ PONUKA

Pestrá ponuka v regióne láka rodiny s deťmi na rôzne aktivity v každom ročnom období. Inšpirujte sa ponukou plnou vzrušujúcich objavov, hier, tvorivých dielní, zábavy,
rozprávkových príbehov, stretnutí, adrenalínových možností a histórie.
Malí bádatelia potešia nejedného dospelého. Hlavne ak ani on nepozná odpoveď. Čo
s malým vševedkom na dovolenke? Našťastie náš región ponúka riešenie.

SZINES PROGRAMOK

A térség színes programjai minden évszakban vonzóak a gyermekes családok számára.
Használja ki az izgalmas felfedezések, játékok, alkotóműhelyek, szórakozás, találkozások, adrenalinsportok adta lehetőségeket. A kis kutatók minden felnőttnek örömet
szereznek. Főleg, ha ők maguk sem ismerik a válaszokat. Mi legyen a kis okoskákkal
a szabadság alatt? Szerencsére régiónk erre a kérdésre is kínál megoldást.
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2 Návrat do pohody
Ismét nyugalom

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com

V LONE PRÍRODY

A TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN

Tráviť dovolenku s deťmi v lone prírody, nechať sa
rozmaznávať domácou stravou, dýchať konečne
naozaj čerstvý vidiecky vzduch, šantiť po lúkach
a zbierať maliny, zabudnúť na chvíľu na moderný
elektronický svet. Pre mnohých sen. V našom
regióne skutočná realita.
Vidiecka turistika je rozšírená takmer vo všetkých
kútoch regiónu. Ponúka množstvo zábavy, ale
aj poznania pre celú rodinu. Od jazdy na koni,
staranie sa o domáce zvieratká až po pletenie
vlastného košíka.

A természet lágy ölén pihenni a gyerekekkel, hazai
ízekkel kényeztetni magunkat, igazi vidéki friss
levegőt szívni, bolondozni a réteken és málnát
szedni, elfeledni kicsit a modern kütyük világát.
Sokak számára csak egy álom. Térségünkben valóság.
A falusi turizmus térségünk szinte minden szegletében elterjedt. Remek szórakozási és tanulási
lehetőség az egész család számára. A lovaglástól
az állatok etetésén át a kosárfonásig.
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DETSKÉ SAFARI

GYEREKSZAFARI

Ak chcete deťom vytvoriť rozprávkovú atmosféru,
upútať ich pozornosť, vyčariť úsmev na ich tvárach,
príďte do ZOO Košice, je to rozlohou najväčšia ZOO
v strednej Európe.
Menšia, ale o to útulnejšia ZOO je v Spišskej Novej
Vsi. Prírodná scenéria záhrady je priam stvorená na
rodinné pikniky a celodenné výlety. Pre najmenších
okrem hlavnej atrakcie, ktorou sú zvieratká, má ZOO
pripravené aj detské ihriská. Skákanie na nafukovacej
žirafe, hrade alebo jazda na koni, detský autodróm
a trampolína pomôžu zabaviť aj najmenšie detičky.

Ha el akarja varázsolni a gyerekeket, le akarja
kötni figyelmüket, mosolyt kíván csalni az arcukra, jöjjenek el a kassai állatkertbe, amely
kiterjedését tekintve Közép-Európa legnagyobb
állatkertje.
Az iglói állatkert kisebb, de családiasabb hangulatú. Az állatkert kitűnően alkalmas családi kirándulások és piknikek lebonyolítására.
A legkisebbeket az állatkákon kívül a játszóterek
is várják. Az ugrálóvár, lovaglás, a dodzsem vagy
a trambulin a legkisebbeket is elszórakoztatják.

Ak im už nestačia iba rozkošné zvieratká, možno ich
nadchne Dinopark, osadený v areáli ZOO Košice.
Malí, ale aj veľkí návštevníci sa tak ocitnú akoby
v skutočnom praveku. Prechádzka popri obrovských
dinosauroch, ktoré sa hýbu a vydávajú ohromujúce zvuky, je nezabudnuteľným zážitkom. Scény
a zákutia simulujú život v druhohorách. Súčasťou
Dinoparku je náučný chodník o vývoji života na Zemi.

Ha ez kevés lenne, az állatkert területén kialakított Dinopark biztosan elbűvöli a gyerekeket.
Így kicsik és nagyok egyaránt úgy érezhetik
magukat, mint a valódi őskorban. Egy séta
a hatalmas, mozgó és hangokat kiadó dinoszauruszok között feledhetetlen élményt jelent.
A környezet a másodkort idézi. A Dinoparkban
egy tanösvény és található, amely az élet kialakulását meséli el.

DINOPARK

DINOPARK

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.kosiceregion.com
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NAJKRAJŠÍ SVET

A LEGSZEBB LÁTVÁNY

Najkrajší svet je vraj z chrbta koníka. Koníky má
rado hádam každé malé dieťa. Jazdiť na nich
však nedokáže každý. Preto existujú školy, ktoré
okrem jazdy na koni naučia deti aj ako sa o koníka starať, ako s ním zaobchádzať, ako ho čistiť
či naučiť jazdiť, ako ho osedlať, ako mu vyčistiť
kopytá, aké mlsky miluje a kedy mu ich podávať.
Deti, ktoré sa tomuto „koníkovému” remeslu
naučia, zistia, že svet je najkrajší zo sedla koňa.

A világ lóhátról nézve a legszebb. Szinte minden gyerek szereti a lovakat. Azonban nem mindegyik tud
lovagolni. Ezért a lovagláson kívül a gyerekek azt is
megtanulják, hogyan törődjenek a pacival, hogyan
kezeljék, tisztítsák, hogyan fogják hámba, hogyan
nyergeljék fel, hogyan tisztítsák meg a patáit, milyen
nyalánkságokat szeret és mikor adhatóak neki. Azok
a gyerekek, akik ezt a lovas foglalkozást megtanulják,
rájönnek arra, hogy a világ lóhátról nézve a legszebb.

Zažite pravú westernovú atmosféru. Môžete si
zajazdiť na koni ako skutoční kovboji, vyskúšať
strelnicu, zabaviť sa pri aquazorbingu alebo sa
len tak prechádzať po krásnej prírode.

Élje meg az igazi vadnyugati környezetet. Igazi cowboyként lovagolhat, kipróbálhatja a lőteret, kiélvezheti
az aquazorbing örömeit, vagy csak egyszerűen csavaroghat a gyönyörű természetben.

AKO NA DIVOKOM ZÁPADE

AKÁR A VADNYUGATON

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com
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3 Vezmite deti do múzea
Vigye a gyerekeket
múzeumba
MALÍ BÁDATELIA

A KIS KUTATÓK

potešia nejedného dospelého. Hlavne ak ani
on nepozná odpoveď. Čo s malým vševedkom
na dovolenke? Našťastie náš región ponúka
riešenie. Vezmite deti do múzea. Čo môže byť
pre zvedavé detičky zaujímavejšie ako vidieť na
vlastné oči zlatý poklad, o ktorom doteraz počúvali len v rozprávkach, strašidelný katov dom,
hračky, s ktorými sa hrali deti dávno-pradávno,
vojnové lietadlá alebo skutočný ďalekohľad,
s ktorým môžu pozorovať ozajstné hviezdy.

minden felnőttnek örömet szereznek. Főleg, ha ők
maguk sem ismerik a válaszokat. Mi legyen a kis
okoskákkal a szabadság alatt? Szerencsére régiónk
erre a kérdésre is kínál megoldást. Vigye a gyerekeket
múzeumba. Mi lehet a kíváncsi gyerekek számára
érdekesebb, mint saját szemükkel látni a mesékből
ismert aranykincset, megnézni a hóhér félelmetes házát, olyan játékokat megismerni, amelyekkel
a régi idők gyerekei játszottak, megcsodálni a harci
repülőket vagy egy valódi távcsővel megfigyelni
a csillagokat.

VIAC / TÖBB: DETSKÝ VLÁČIK
www.visitkosice.sk
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com

Malebné Čermeľske údolie ponúka jazdu historickým vláčikom. Parná mašinka babička
Katka má na svojej 4,2 km trase tri zastávky.
O zábavnú a pokojnú jazdu vláčikom sa starajú
malí sprievodcovia.

GYEREK VASÚT

A festői Csermely-völgy történelmi kisvasútja vonatozásra invitál; a Katka gőzmozdony a 4,2 km hosszú
útvonalán három helyen áll meg; a kis kalauzok
biztosítják a szórakoztató és nyugodt vonatozást.
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KREATÍVNE DETI

KREATÍV GYEREKEK

Detský svet fantázie je jedinečný. Priestor pre
tvorivé stretnutia, umelecké, remeselné i hravé
aktivity ponúkajú rôzne ateliéry, galérie, múzeá,
tvorivé a remeselné dielne po celom regióne.
Ukážky a vyskúšanie si tradičných remesiel ako
košikárstvo, tkanie na krosnách, pečenie chleba,
koláčikov a ďalších činností každého poteší.

ROZPRÁVKOVÝ SVET

A gyerekek fantáziája egyedi. Térségünk számos
kiállítóteremben, galériában, alkotó és kézműves
műhelyben kínálja a kreatív találkozók, művészeti,
kézműves és játékos foglalkozások széles tárházát.
Mindenkinek örömet szerez, ha elsajátíthatja olyan
hagyományos mesterségek csínját-bínját, mint
a kosárfonás, szövés, kenyérsütés és még sok
másat.

– o prísnych kráľoch, krásnych princeznách, odvážnych princoch a škaredých príšerách ožíva
pri návštevách hradov, kaštieľov a romantických
parkov,
– o legendách, povestiach z regiónu, ktoré sa stali
súčasťou rozprávkových knižiek Malý gróf Taši
a jeho putovanie zázračnou krajinou Gemersko-Abovského panstva a Rozprávkové kráľovstvo
slimáka Kraska. V regióne tak vznikli dve rozprávkové kráľovstvá, ktoré organizujú množstvo
zaujímavých podujatí pre deti.

– Ez kel életre a várakban, kastélyokban és romantikus parkokban a szigorú királyokról, szép
királykisasszonyokról, bátor királyfiakról és félelmetes szörnyekről.
– A térség legendái és mondái olyan mesekönyvekben kelnek életre, mint a „Kis gróf, Tasi kalandozásai a Gömör-Abaúj uradalom varázslatos
vidékén” vagy a „Krasko csiga mesés királysága”.
Így két mesebeli ország született, amely érdekes
rendezvényekkel várja a kis érdeklődőket.

EGY MESÉS VILÁG

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com
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4 Keď sa povie
dobrodružstvo
Ahol csupa kaland vár
SVIEŽA VODA

FRISSÍTŐ VÍZ

Plávanie, surfovanie, vodné bicyklovanie, jazda
na skútri, člnkovanie, jachting, potápanie sa, ale
aj plážové športy sa môžu stať zábavnými pre
neposedné detičky. Prírodné alebo umelé vodné nádrže, jazerá, rieky, kúpaliská lákajú hlavne
v lete svojou sviežosťou.

Térségünk vízfelületein az örökmozgó gyerkőcök
kiélvezhetik az úszás, a szörfözés, a vízibiciklizés,
a jetski, a vitorlázás, a búvárkodás vagy a strandsportok örömeit. A természetes vagy mesterséges
víztározók elsősorban nyáron nagyon vonzóak.

JAZERO POD VULKANICKÝM POHORÍM

Rekreačné strediská s kúpaliskami na Zemplínskej
šírave ponúkajú množstvo zábavy pre najmenších
a mládež. Nový aquapark v stredisku Medvedia
hora ponúkne od roku 2014 celoročný relax, rad
nových vodných atrakcií, bazénov, wellness centier
či kaviarní.

A Zemplínska šírava tó melletti üdülőközpontok
a gyermekek és fiatalok számára számos időtöltési
lehetőséget nyújtanak.A Medvedia hora üdülőközpontban 2014 nyarán egy új élményfürdő nyílik.
Az egész évben működő üdülő- és rehabilitációs
központ az idelátogatókat számos vizes attrakcióval,
medencével, wellness központtal és kávézóval várja.

Letné kúpaliská v regióne ponúkajú v letnom období nielen osvieženie, ale aj zábavu. Bazény plavecké
a detské, so sladkou a slanou vodou, šmýkačky
a tobogany, detské kútiky, plážové športy ponúkajú
celodenné vyžitie širokému spektru návštevníkov.
Osviežujúce drinky, zmrzlinové poháre, ale aj kúpalisková klasika ako domáce langoše či šišky potešia
nejedného maškrtníka.

A kassai régió strandjai egész nyáron kellemes
szórakozást és felfrissülést nyújtanak. Az édes és
sós vizű úszó- és gyerekmedencék, a csúszdák és
tobogánok, a játszósarkok, a strandsportok egész
napos szórakozást biztosítanak. Az édes és sós vizű
úszó- és gyerekmedencék, a csúszdák és tobogánok,
a játszósarkok, a strandsportok egész napos szórakozást biztosítanak.

DETSKÉ LETO
VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com

TÓ A VULKÁNI HEGYSÉG LÁBÁNÁL

A NYÁR GYEREKEKKEL
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TURISTIKA S DEŤMI

TURISZTIKA GYEREKEKKEL

Turistika s deťmi môže byť zábavná a vzrušujúca. Intenzívne zážitky, čerstvý vzduch,
aktívny pohyb a neopakovateľné scenérie
v lone takmer panenskej prírody okúzlia aj tých
najmenších. Zaujímavým spestrením takýchto prechádzok môže byť zber liečivých rastlín
alebo húb.

A turisztika a gyermekekkel együtt is lehet élvezhető és izgalmas. A legkisebbeket is elvarázsolják az
intenzív élmények, a friss levegő, az aktív mozgás,
a festői táj a szinte érintetlen természet lágy ölén.
A régió turistaútjai főleg ősszel különlegesek.
A séták érdekes színfoltja lehet a gyógynövénygyűjtés vagy gombaszedés.

Adrenalínovú prehliadku v špeciálnom jaskyniarskom oblečení s prilbami a čelovkami
zažijete v Krásnohorskej jaskyni pri obci
Krásnohorská Dlhá Lúka. Trasa vedie po drevených lavičkách nad podzemným tokom
pretekajúcim celou hlavnou časťou jaskyne
a lanovými traverzami nad jaskynnými jazerami.

A Krasznahorkai barlanglátogatás felér egy
adrenalinlökettel – csak speciális barlangász-ruhában, sisakban és homlokra szerelt
lámpával lehet rajta végigmenni. Az útvonal
fából készült pallókon vezet a barlang fő
részén átfolyó patak felett, valamint a két
barlangi tó felett kifeszített köteleken.

Na golfovom ihrisku je zábavná a nenáročná
aktivita pre celú rodinu, ktorú zvládnu deti
i seniori. Deväťjamkové golfové Ihriská na Alpinke
a v Malej Ide pri Košiciach, vybudované v krásnom
prostredí uprostred lesov, sa vyznačujú úzkymi
fervejami ohraničenými lesom.

A golf világa érdekes és könnyed szórakozást kínál
a család apraja és nagyja számára egyaránt. Az
Alpinka üdülőhelyen és Kisida mellett található
pályák gyönyörű, erdőkkel körbevett környezetben épültek ki. Kilenclyukú golfpályákról van szó,
amelyeknek fairway-eit erdők szegélyezik.

DOBRODRUŽSTVO V JASKYNI

SVET JAMIEK

BARLANGKALAND

A GOLF VILÁGA

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com
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AJ DETI CHCÚ ADRENALÍN
Široká škála adrenalínového vyžitia zrýchli tep,
rozprúdi krv, deťom rozžiari očká a zanechá
nezmazateľné pocity. Kraj je priam stvorený
na bláznovstvá a „krotenie” neposedných detí.

LEZENIE PO CUKROVEJ HOMOLI

Vystúpiť na vrchol, kochať sa nádherným pohľadom z výšky, pocit voľnosti a slobody. Aj
to ponúka náš región. Zádielska tiesňava je
tradičným miestom pre lezenie. Najpopulárnejšou je so svojou 105 m výškou „sladká”
Cukrová homoľa.

A GYEREKEK IS ÉLVEZIK A VÉRPEZSDÍTŐ
KALANDOKAT
Az adrenalinsportok széles választékának köszönhetően gyermekeink csillogó szeműek, izgalomtól kipirultak lesznek, feledhetetlen élményekkel gazdagodnak.
Térségünk ideális hely a bolondozásra, az örökmozgó
gyermekek megszelídítésére.

FEL A CUKORSÜVEGRE

ZÁBAVA V KORUNÁCH STROMOV

Másszon fel a csúcsra, élvezze a csodálatos kilátást
és a szabadság érzését. Mindez elérhető régiónkban
is. A Szádelői völgyben hagyománya van a sziklamászásnak. A legnépszerűbb ilyen hely a 105 m magas
„édes” Cukorsüveg.

Lanové parky v regióne ponúkajú malým aj
veľkým návštevníkom rôzne lanové prekážky zavesené vo výške na stromoch alebo na
umelo postavených stĺpoch. V Tarzánii Alpinka
sa deti a ich rodičia môžu zahrať v korunách
stromov na skutočných Tarzanov a zdolávať
32 prekážok a 3 rôzne náročné trasy. Monkeyland je novší lanový park v Spišskej Novej
Vsi určený pre všetky vekové kategórie s 37
prekážkami a 4 rôzne náročnými okruhmi.

A régió – magas fákon vagy mesterséges oszlopokon
elhelyezett – kötélpályái izgalmas akadályokkal várják
az ide látogató felnőtteket és gyerekeket. A „Tarzánia
Alpinka” kötélpályáján igazi Tarzannak érezhetik magukat azok a gyerekek és szülők, akik rászánják magukat
a 32 akadály és 3 különböző nehézségi fokozatú pálya
legyőzésére. A Monkeyland a legújabb iglói kötélpark,
ahol a 37 akadály és 4 különböző nehézségi fokozatú
pálya minden látogató igényét kielégíti.

SZÓRAKOZÁS A FÁK KORONASZINTJÉN

VIAC / TÖBB:
www.visitkosice.eu
www.spis-region.sk
www.vraji.sk
www.dolnyzemplin.sk
www.kosiceregion.com
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ZÁŽITOK Z RÝCHLEJ JAZDY

A SEBESSÉG BŰVÖLETÉBEN

Pre milovníkov adrenalínu, ktorí chcú letieť 800
metrov dole kopcom po serpentínach na nerezovej dráhe v jednoduchých boboch aj rýchlosťou
50 km/h, je v Kavečanoch pri Košiciach pripravená letná bobová dráha.

Az adrenalin szerelmeseinek, akik nem restek
a hegyről 800 méternyit repülni egy szerpentinekkel tarkított, rozsdamentes acélból készült pályán,
egyszerű bobokban, helyenként akár 50 km/óra
sebességgel, a Kassa melletti Kavecsányban kiépített
nyári bobpályán a helyük.

AHOJ SKVELÝM ZÁŽITKOM

Nesedeli ste v živote v kanoe a nedržali ste pádlo
v ruke? Žiadny problém, ak plánujete rodinný
výlet s deťmi na kanoe, zažijete neopakovateľné
dobrodružstvo. Splav Ondavy alebo Laborca je
priam ideálny pre začiatočníkov a budete prekvapení, aké pekné zákutia vám naše rieky ukážu.

AKO V LETE NA LYŽIACH

KALANDRA FEL

Még nem ült kenuban és nem tartott evezőt
a kezében? Semmi gond, ha a kollégáival szeretne
hajózni, családi nyaralásra készül a gyerekekkel
vagy a barátaival szeretne csónakázni, felejthetetlen
kalandban lesz részük. Az Ondava és a Laborc ideális
a kezdő kajakosok számára, meg lesz lepve, folyóink
mennyi szép szegletet rejtegetnek.

Vodné lyžovanie, wakeboard alebo wakeskate
na vodnolyžiarskom vleku, nachádzajúcom sa SÍELÉS NYÁRON
na vodnej ploche lokality Jazero, je jedinečné A vízisí, a wakeboard vagy a wakeskate a Tóháti téradrenalínové dobrodružstvo.
ség kábeles pályáján egyedülálló adrenalinélmény.

SPLAVUJ A OBJAVUJ

EVEZÉS ÉS FELFEDEZÉS

Splav rieky Hornád je jednou z možností, ako
pochopiť seba samého. Vidieť svet z inej perspektívy, dostať sa na miesta, ktoré z brehu nemožno
zhliadnuť, zažiť voľnosť, popasovať sa s vlnami,
stretnúť nových priateľov a v konečnom dôsledku
sa nechať len tak unášať prúdom.

A Hernád folyón való evezés segít megismerni az
ember belső énjét. Más szemszögből mutatkoznak
a dolgok, eljuthat olyan helyekre is, amelyek a partról
nem is láthatóak, megélheti a szabadságot, megbirkózhat a hullámokkal, új barátokra tehet szert, vagy
hagyhatja magát sodorni a hullámok által.
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CELÝ SVET AKO NA DLANI

EGY KARNYÚJTÁSNYIRA AZ EGÉSZ VILÁG

Tento príjemný pocit je dostupný všetkým, ktorí
milujú pozerať sa na svet z výšok. Vyhliadkové
veže roztrúsené po regióne zabezpečia výhľad
na menej prístupné miesta. Panoramatický obraz
územia umožní aj najmenším predstaviť si veľkosť navštíveného miesta a vidieť najzaujímavejšie
pamiatky a dominanty krajiny bez väčšej námahy.

Feledhetetlen élmény mindazok számára,
akik szeretik a magasból szemlélni a dolgokat.
A térség különböző helyein megtalálható kilátókból megcsodálhatjuk a nehezen megközelíthető helyeket is. A panorámaképek segítségével
a legkisebbek is könnyen megtekinthetik a térség
legjelentősebb és legérdekesebb műemlékeit
és építményeit.

DOBRODRUŽSTVO V BALÓNE

Kto by nechcel vidieť svet z úplne inej perspektívy ako bežne. Prelety nad miestami ako Košice,
Michalovce, Spišský hrad ponúkajú zaujímavé
momenty od samotného štartu až po pristátie.
Vyhliadkové lety teplovzdušným balónom patria
k nezabudnuteľným okamihom. Z balónového koša
spoznáte nové miesta a zákutia regiónu, ktoré inak
zostávajú ukryté.

HŐLÉGBALLONOS KALAND

Ten najlepší spôsob, ako si vyskúšať a zažiť pocity,
o ktorých vedia rozprávať len piloti. Nezáleží na
tom, kam letíte. Zabudnite na každodenné starosti
a nechajte svoje oči pohladiť krásami regiónu
z výšky.

MADÁRTÁVLATBÓL SZEMLÉLVE

ZHORA VŠETKO VYZERÁ INAK

Ki nem szeretné teljesen más szemszögből látni
a világot? Kassa, Nagymihály vagy a Szepesi vár
felett repülve a felszállástól a landolásig garantált az élmény. A hőlégballonos sétarepülések
feledhetetlenek. A ballon kosarából új, addig
ismeretlen helyeket ismerhet meg és egy olyan
dimenziója tárul fel a vidéknek, amelyet csakis
hőlégballonnal lehet megismerni.
Próbálja ki, milyen élmény a repülés, amiről csak
a pilóták tudnak mesélni. Mindegy, merre repül
az ember. Felejtse el a mindennapok gondjait
és legalább egy rövid időre koncentráljon a táj
szépségeire.
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5 Keď napadne sneh
Amikor leesik a hó
Aj deti ocenia jedinečné čaro zimy v regióne. Pestrá
ponuka od adrenalínového zjazdu cez sánkovanie
a bobovanie až k uvoľňujúcemu relaxu vo wellness
centrách je niečo pre aktívne rodiny. Zasnežené svahy
vás zlákajú k zdolávaniu, radosti, adrenalínu a zábave.
Detskí lyžiari a sánkari s rozžiarenými očkami a mrazom vyštípanými líčkami si na svahoch jednoducho určite vychutnávajú aj zimnú dovolenku plnými dúškami.

Térségünkben a gyerekek is kiélvezheti a tél
varázsát. Az aktív családok számára tökéletes
a vérpezsdítő lesiklás, a szánkózás vagy bobozás, valamint a pihentető wellness központok
változatos kínálata. A hófödte lejtők szórakozásra, kalandra hívnak. A kis síelők és szánkózók csillogó szemekkel és dércsípte, kipirult
arcokkal élvezik majd a téli szabadságolást.

ťahaný koňmi je v mnohých strediskách už raritou a skôr
jedinečnosťou. V našich lyžiarskych strediskách si tak
môžete do sýtosti vychutnať neopísateľný pocit jazdy
spojenej s rozprávkovou zimnou prírodou.

A lovas szánok ma már igazi ritkaságnak számítanak. Síközpontjainkban így teljes mértékben csodás környezetben élvezheti ki a téli
sportok leírhatatlan örömeit

v podobe sánkovania alebo bobovania každému pripomenie atmosféru snehového šantenia s kamarátmi, možno
prvé pretekárske zážitky alebo spoločné rodinné aktivity.
Nielen pre najmenších, rodiny s deťmi, ale pre každého,
kto sa cíti stále mladý, je táto aktivita prístupná takmer
vo všetkých lyžiarskych strediskách regiónu.

A szánkózás vagy bobozás visszahozza a gyermekkor felhőtlen örömeit, a versenyek és családi együttlétek első emlékeit. Síközpontjaink
feledhetetlen élményt kínálnak nemcsak
a legkisebbek és családosok számára, hanem
mindazoknak, akiket fiatalos lelkesedés fűt.

SNEŽNÝ ZÁPRAH

NÁVRAT DO DETSKÝCH ČIAS
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A LOVAS SZÁNON

VISSZA A GYERMEKKORBA
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TRADÍCIA A RADOSŤ

HAGYOMÁNY ÉS ÖRÖM

z pohybu v podobe korčuľovania. Šport je v regióne
veľmi populárny. Možnosti korčuľovania pre širokú
verejnosť ponúkajú počas zimnej sezóny kryté zimné
štadióny a verejné klziská, ako aj otvorené ľadové
plochy. V zime sú vo viacerých mestách inštalované
otvorené klziská.

A korcsolyázás öröme és hagyománya.
A térségben a sport nagyon közkedvelt tevékenység. A korcsolyázás örömeit élvezheti
a fedett téli stadionok műjégpályáin csak
úgy, mint a nyitott jégpályákon. Nyitott jégpályákat télen több városban is felállítanak.

v Slovenskom raji je dokonca menej náročná než
v letnom období. Vodopády, kaskády obalené hrubou
vrstvou ľadu, skalné útvary pokryté snehom umožňujú
zjednodušiť a skrátiť si klasické letné turistické chodníky a využiť rýchlejší spôsob prepravy, a to bežecké
alebo skialpinistické lyže.

A Szlovák Paradicsomban kevésbé megerőltető, mint nyáron. A vastag jégréteggel fedett
vízesések és a havas sziklák lehetővé teszik
a nyáron használt ösvények lerövidítését,
gyorsabban haladhat síléceken.

ZIMNÁ TURISTIKA

CESTOVANIE NA LYŽIACH

Skijöring – keď lyžiara ťahá kôň, pes alebo snežný
skúter, sa stal novým adrenalínovým spôsobom cestovania po zasneženej krajine.

A TURIZMUS TÉLEN

UTAZÁS SÍLÉCEN

Skijöring – amikor a síelőt ló, kutya vagy motoros szán húzza – egy újabb adrenalinsport
a tél szerelmeseinek.
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