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OLYAN KÖZEL, AMENNYIRE CSAK LEHET
Kedves utazók, az új élmények és kalandok szerelmesei,
egy addig ismeretlen vidéken tett kirándulás
mindig különleges, a szép élmények a hazatérés
után is sokáig megmaradnak. Fedezze fel
velünk azoknak az apró csodáknak a varázsát,
amelyeket csak az ismer, aki az adott helyszínt
úgy ismeri, mint a saját tenyerét.
A kelet-szlovákiai régió egyediségét ajánljuk a
figyelmébe. Ismerje meg a történelmi, kulturális
emlékhelyekben és természeti szépségekben
gazdag helyeket, nyugodtan és kényelmesen.
Legyen az aktív vagy passzív pihenés, ebben a
régióban biztosan megtalálja a kedvére valót.
A kassai nemzetközi repülőtérnek köszönhetően
hozzánk igazán egyszerűen és kényelmesen
eljut bárki. A leszállást követően szinte azonnal
a városban, Szlovákia második legnagyobb

Kassa REGIÓN TURIZMUS
Hlavná 48, 040 01 Košice, Slovakia
+421 55 3050 530, +421 948 951 595
vylety@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

városában érezheti magát, amely az országban
a leghosszabb sétálóutcával is büszkélkedhet.
A Fő utca mentén számos történelmi emlékhely,
múzeum, képtár, hagyományos és nemzetközi
konyhát vivő étterem található.
Mindenképpen ajánljuk azonban, hogy a kassai
régió további helyszíneire is látogasson el. Tudta,
hogy Kassáról, autóval 100 percen belül akár 18
UNESCO emlékhely elérhető? A földfelszín alatti
világ is lenyűgöző – olyan barlangokat láthat,
amelyek világviszonylatban is egyedülállóak.
Biztosan ne hagyja ki Kelet-Szlovákia meghatározó gótikus emlékét, a Szepesi várat, és a
mozgalmas múlt emlékeit őrző kistemplomokat.
A régióban található festői szépségű helyszínek
a hagyományt és a természetet ötvözik.

Ilyen például Szlovákia legkisebb területű
borvidéke is, Tokaj. Autentikus hangulatát a
családi pincészetek adják, ahol finom tokaji
borokat készítenek.
Ha egy kicsit kiszabadulna a civilizációból
és a mindennapos stresszből, válassza
a paradicsomot. Varázslatos vízesések,
lenyűgöző szurdokok és szakadékok,
kalandos útvonalak acéllétrákon és hidakon
– mindezt megtalálja a Szlovák Paradicsom
Nemzeti Parkban.
Mondjon igent az új élményekre, fedezze
fel a kassai régió gyönyörű helyszíneit és
engedje, hogy rabul ejtsék. Válasszon bátran
tematikus kirándulásaink és utazásaink
közül!
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EGYNAPOS ISMERETTERJESZTŐ KIRÁNDULÁS

KARSZTON ÁT,
KERESZTBE-KASUL

Fedezze fel a Szlovák Karszt Nemzeti Park különleges
szépségét és kincseit. Kutassa fel a titokzatos helyszíneket,
föld alatt és föld felett.
A KIRÁNDULÁS CÉLPONTJAI

Szlovák Karszt NP, Krasznahorkai-barlang (UNESCO), Szádelői-völgy
SZLOVÁK KARSZT NEMZETI PARK
A Szlovák Karszt Nemzeti Park a legnagyobb
kiterjedésű karsztos terület Közép-Európában,
területe 346 km2 és jelenleg a második
legfiatalabb nemzeti park Szlovákiában.
2002-ben nyilvánították nemzeti parkká,
ám rendkívül értékes természeti környezetének,
tökéletesre alakított karsztképződményeinek
köszönhetően már 1973 óta védett tájegységként
tartják számon. 1100 földfelszín alatti terület
található itt és a Szlovák Karszt barlangjait
1991-ben az UNESCO Világörökség jegyzékébe is
besorolták, a magyar oldalon fekvő barlangokkal
egyetemben.
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KRASZNAHORKAI-BARLANG
A Krasznahorkai-barlang a természet egyedi
alkotása és az UNESCO Világörökségi listáján
szerepel. Kalandvágyóknak és az adrenalin
szerelmeseinek ajánljuk elsősorban, mivel a
barlang csak tapasztalt vezetők kíséretében
látogatható, teljes barlangász-felszerelésben.
Domináns látványossága a 34 méter magas
Rozsnyói Barlangászok Cseppköve, amely hosszú
évekig a legnagyobbnak számított az egész
világon és a közelmúltig a Guinness Rekordok
Könyvében is szerepelt. A barlangjáró túra hossza
450 méter és igazán különleges élményt jelent,
valódi barlangásznak érezhetjük magunkat!

SZÁDELŐI-VÖLGY
Ez a monumentális karsztos szurdok Szlovákia
legmélyebb szorosa. Hossza megközelítőleg
3,3 km, mészköves falainak relatív magassága
meghaladja a 310 métert. A szoros legszűkebb
szakasza a Szádelői-kapu nevet kapta, szélessége
csupán 10 méter. A változatosan tagolt szorosban
a legkülönfélébb formájú képződmények, kapuk,
merőleges falak, sziklás szirtek váltják egymást.
A karsztvölgy a Szár-patak eróziós hatására
alakult ki, amely a mai napig látható kisebb
vízesések és lépcsős zuhatagok formájában.
A Szádelői-völgy közelében fekszik Áj községe az
5 méteres angyalszoborral, amely az Ellenséges
terület című hollywoodi mozifilmből ismert.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

SZÁDELŐI-VÖLGY

KRASZNAHORKAI-BARLANG

ÁJI- VÍZESÉSEK

KIKNEK AJÁNLJUK

A TURIZMUS ÉS AZ
ADRENALIN SZERELMESEINEK
A 15 évnél fiatalabb gyermekeket csak
szülői kísérettel fogadjuk.

ÚTVONALTERV
Indulás Kassáról a Krasznahorkai-barlanghoz
(UNESCO)
Csoportos belépő a barlangba,
barlangkutató kíséretében
Utazás Szádalmásra – ebéd
Granárium – ebéd és a Granárium
megtekintése /alternatív megoldás a Réva
Panzió Tornán
Megj.: A Granárium egy nemzeti kulturális
emlékhely, amely a „szlovák Toszkána”
jelzőt kapta
Utazás Áj faluba
Túra a szádelői fennsíkra, idegenvezetővel
(csak a nyári szezonban) / alternatív
megoldás: séta a Szádelői-völgyben,
szakmai ismertetővel
Visszatérés Kassára

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal eleje/vége
Kassa
Megtett távolság
mintegy 200 km

Fekvés és környezet
Szlovák Karszt Nemzeti
Park – Gömör történelmi
régió

A csoport létszáma
5-től 20 főig
* Fontos
A kirándulás megvalósulásához
legalább 5 fő szükséges

Javasolt ruházat
• Stabil lábbeli
• Turista öltözet

A turista útvonal jellemzői
• Közepes nehézségű
• Inkább lassúbb tempó
• Meredek szakaszok

Szintkülönbség
• 300 m az Áj –Szádelőifennsík szakaszon
• Kilátó helyek

Az ár tartalmazza az alábbiakat
• Utazás Kassáról és vissza
• Utasbiztosítás
• Parkolás díja
• Szakmai idegenvezetés
a Nemzeti parkban
• Műszaki kíséret
* BÓNUSZ - az Áji-vízesések
megtekintése és kedvezmény
egy további kirándulásra

Az ár NEM tartalmazza az alábbiakat
• belépő a barlangba
• utazási biztosítás
• étkezés

Megjegyzés
Foglalás legalább 2 nappal előre

A kirándulás elérhető
májustól -októberig

Az útvonal hossza
mintegy 3 óra

Szervező

vylety.kosiceregion.com
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KASSAI RÉGIÓ

EGYNAPOS ÉLMÉNYDÚS KIRÁNDULÁS

Kassa/történelmi központ

A TÖRTÉNELEM ÉS A BOR NYOMÁBAN
Ön is szereti a történelmi és a bort? Ha igen, akkor ez a kirándulás éppen Önnek szól. Jöjjön velünk a múltba és ismerje meg
a kelet-szlovákiai nagyváros és Szlovákia legnagyobb templomát
őrző Kassa falai mögött rejtőző mozgalmas történeteket.
A történeteket és az igazságot a borban is megtalálja, mégpedig
Szlovákia legkisebb borvidékén, Tokajban.
A kirándulás célpontjai

Kassa városa, Tokaji Borvidék
KASSA
Egy egyedülálló közép-európai nagyváros, Szlovákia
második legnagyobb városa. Kassához kötődik
Európában a legrégebben, a világon pedig a második
legrégebben megrendezésre kerülő maratonfutó-verseny is. Itt található a leghosszabb sétálóutca
és a legkeletebbre fekvő gótikus székesegyház
Európában, a Szent Erzsébet-dóm. Közkedvelt
látnivaló a Kelet-Szlovákiai Múzeum is, ahol a Kassai
Aranykincset csodálhatjuk meg. Az ország legnagyobb
területű állatkertjének közelében egy Kilátótorony
magasodik, ahonnan tökéletesen belátható az egész
város. Nyaranta a romantikus utcákat járva, vagy
a központban lévő éttermek teraszán ücsörögve
kétségtelenül egy valódi európai nagyvárosban fogjuk
érezni magunkat.
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A TOKAJI BORVIDÉK
Tokaj elsősorban a királyok borának otthona, de
más érdekességet is rejt. Nemcsak a történelmi
tufapincék, a borral telt hordók, a festői szépségű
és gazdag történelmi múltat megélt falucskák
miatt különleges, hanem az itt élő dolgos
emberek, szőlőgazdák és termelők miatt is,
akik mindezt kemény, lelkiismeretes munkával
ápolják. Meseszép séták a szőlőültetvényeken és
a környező természetben, hagyományos hazai
konyha és a hangulatos falusi szálláshelyek
bizonyára minden látogatót elvarázsolnak.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

FIATALOKNAK, IDŐSEKNEK,
AKTÍV FELNŐTTEKNEK, AKÁR
CÉGES KIRÁNDULÁSKÉNT

ÚTVONALTERV
Kassa megtekintése idegenvezetéssel
A Szent Erzsébet –dóm megtekintése,
a Zsigmond-toronnyal
A Kelet-Szlovákiai Múzeum
meglátogatása – a Kassai Aranykincs
(európai és világviszonylatban is az egyik
legjelentősebb aranylelet)
Ebéd a Tabačka Kulturfabrikban – egyedi
kialakítású kulturális központ, művészeti
és kreatív zóna ipari stílusban
A Tokaji Borvidék
A hordó alakú kilátó megtekintése - 2016
ban elnyerte a év építménye címet
Tokaji borok kommentált kóstolója egy
középkori borpincében
Hagyományos zempléni konyha
Visszatérés Kassára

Szent Erzsébet-dóm

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal eleje/vége
Kassa
Az utazás hossza
1 nap
Megtett távolság
mintegy 120 km
A csoport létszáma
6-tól 20 főig
* Fontos
A kirándulás megvalósulásához
legalább 6 fő szükséges

Tokaji Kilátótorony

Az ár tartalmazza az alábbiakat
• Utazás Kassáról a Tokaji Borvidékre és vissza
• Utasbiztosítás
• Parkolás díja
• Szakmai idegenvezetés a Nemzeti parkban
• Belépő az emlékhelyekre és a múzeumokba
• Műszaki kíséret
• Tokaji borok kóstolója egy középkori pincében,
vacsorával
Megjegyzés
Foglalás legalább 2 nappal előre

Fekvés és környezet
Kassa városa és
a Tokaji Borvidék

Az ár NEM tartalmazza az alábbiakat
• utazási biztosítás
• ebéd

A kirándulás elérhető
februártól decemberig

Szervező

vylety.kosiceregion.com
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KASSAI RÉGIÓ

EGYNAPOS ISMERETTERJESZTŐ KIRÁNDULÁS

Dobsinai-jégbarlang

AMI EGYEDÜLÁLLÓ A VILÁGON
Engedje, hogy elbűvöljék azok a szlovákiai történelmi és természeti
kincsek, amelyek világviszonylatban is különlegesek
A KIRÁNDULÁS CÉLPONTJA

Dobsinai-jégbarlang (UNESCO)
Martonházi aragonitbarlang (UNESCO)
A Betléri kastély és a szlovák „tadzs mahal”
A DOBSINAI-JÉGBARLANG
A Dobsinai-jégbarlang Szlovákia legnagyobb
és legszebb természeti kincsei közé tartozik.
Világviszonlyatban is az egyik legnagyobb
látogatható jégbarlang, ráadásul kívül esik
az alpesi környezeten, ezért teljesen egyedi.
2000 óta szerepel az UNESCO Világörökség
listáján. A Dobsinai jégbarlangnak a történelme
is mozgalmas, ezért a felfedezése óta mindig is
közkedvelt, gyakran látogatott látnivaló. Az első
olyan barlang, ahol villanyvilágítást vezettek be
és már 1878-ban egy gondozott hegyi parkot
alakítottak ki a barlanghoz vezető úton.

8

MARTONHÁZI-ARAGONITBARLANG
A Martonházi - aragonitbarlang egy európai
különlegesség, a világon fellelhető és látogatható ritka aragonitbarlangok egyike. Belső
terét a mennyezetről függő, lenyűgöző, tű alakú
kristályok teszik egyedivé. Ezek rendkívül vékony,
hófehér szinter-tollszárak (sztalagtit-képződmények), egyfajta kőzáport idézve, sokféle
alakjukkal ékes bizonyítékai a természet teremtő
erejének. A barlangban látható legértékesebb
aragonit-képződmény az ún. vasvirág, amely
egy korallra emlékeztet. Az aragonitbarlang az
UNESCO Világörökségi listáján szerepel.

GRÓF ANDRÁSSY DÉNES ÉS
FRANCISKA MAUZÓLEUMA
1904-ben épült ez az egyedi építészeti remekmű,
egy szecessiós gyöngyszem, amelyet a „szlovák
tadzs mahalnak” is szoktak nevezni. Itt nyugszik
Gróf Andrássy Dénes és felesége, Franciska.
A mauzóleumot maga a gróf emeltette 1903 és
1904 között, aki az Andrássyak monoki ágának
utolsó férfi leszármazottja, felesége szül.
Hablawetz Franciska halálakor, örök szerelmük
emlékére. Az épület minden bizonnyal az egyik
legszebb alkotás az egész országban,
a Krasznahorkai-vár közelében áll, amely 2012-ig
volt látogatható, jelenleg tűzvész miatt felújítás
alatt áll.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

A BETLÉRI -KASTÉLY
A Betléri-kastély a leglátogatottabb és a legszebb
kastély Délkelet-Szlovákiában. Betlér község
szélén áll, gyönyörű park veszi körül, amelyben ritka fafajták, romantikus építmények és vadállatok
is láthatók. Valóban egy előkelő székhelyről van
szó, eredetileg is reprezentációs céllal építették.
A Betléri kastély azok egyike, amely nem esett
martalékául az 1945 utáni fosztogatásoknak és így
a belső terek és a családi ereklyék, gyűjtemények
szinte tökéletes állapotukban fennmaradtak.
Minden, ami ma a kastélyban látható, az Andrássynemzetség tulajdona volt. Az Andrássy-család
Európa egyik legjelentősebb nemesi családja volt
a XIX. században.

Andrássy-Mauzóleum

A Betléri-kastély

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN
UTAZÓNAK

ÚTVONALTERV

Martonházi aragonitbarlang

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal eleje/vége
Kassa
Megtett távolság
mintegy 320 km
Fekvés és környezet
Gömör történelmi régió

Indulás Kassáról a Dobsinai-jégbarlanghoz
(UNESCO)

A kirándulás elérhető
május 15-től –szeptember 30-ig

A barlang megtekintése

A csoport nagysága
5-től 20 főig
* Fontos
A kirándulás megvalósulásához
legalább 5 fő szükséges

Ebéd
Utazás a Martonházi-aragonitbarlanghoz
(UNESCO)
A barlang megtekintése

Javasolt ruházat
Kényelmes

Az ár tartalmazza az alábbiakat
• Utazás Kassáról oda - vissza
• Utasbiztosítás
• Parkolás díja
• Szakmai idegenvezetés
• Műszaki kíséret
*BÓNUSZ – kedvezmény egy
következő kirándulás árából
Megjegyzés
Foglalás legalább 2 nappal előre
Az ár NEM tartalmazza az alábbiakat
• belépő a barlangba és a kulturális
emlékhelyekre
• utazási biztosítás
• étkezés
• a barlangon belüli
fényképezés pótdíja
Szervező

A Betléri-kastély megtekintése
Gróf Andrássy Dénes és Franciska
mauzóleuma

vylety.kosiceregion.com

Visszatérés Kassára
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EGYNAPOS KALANDTÚRA

Kilátás a Magas-Tátrára

A BARNAMEDVE
MEGFIGYELÉSE A TÁTRÁBAN

Barnamedve

Igazi kalandra és adrenalinra vágyik? Olyan élményekre,
amelyektől a lélegzete is eláll és soha nem felejti el? Tartson
velünk a szlovákiai hegyvidék legnagyobb ragadozójának –
a barnamedvének nyomában. Olyan helyre visszük, ahol egy
teljesen biztonságos távolságból figyelheti meg a hegyek
királyát természetes közegében.
AMIT AJÁNLUNK

Egész napos kirándulás a Nyugati-Tátra völgyébe, a barnamedve
megfigyelése saját élőhelyén, etetés nélkül
A BARNAMEDVE MEGFIGYELÉSE
A barnamedve a legnagyobb szabadon élő ragadozó
Szlovákiában, legnagyobb számban a Magas-Tátra
területén fordul elő. Megfigyeléséhez a tavasz és
a nyári turistaszezon a legalkalmasabb, amely júniustól
októberig tart, de a legszebb pillanatok tavasszal
láthatók, amikor a tél végén világra jött bocsok először
hagyják el a barlangot anyjuk mellett lépegetve.
A medvék tavasszal a legaktívabbak, hiszen vissza kell
nyerniük a téli álmuk alatt elvesztett testsúlyukat.

AMIT EZEN FELÜL LÁTHATUNK
Ez a kirándulás nemcsak a barnamedvéről szól.
Találkozni fogunk a tátrai zergével, szarvasokkal,
kihallgatjuk a mormotákat és megcsodáljuk
a sasok szárnyát az égbolton. Megismerünk
számos gyógynövényt és erdei termést, és
ami a legfontosabb, megismerjük a hegyekben
érvényes szabályokat, azt, hogy hogyan
legyünk felelősségteljesek, tisztességtudóak és
körültekintőek az erdő lakóival szemben.

KINEK AJÁNLJUK

MINDEN
UTAZÓNAK

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Javasolt ruházat
Túraöltözet, vízálló
A megtett távolság
mintegy 15 km

ÚTVONALTERV

A kirándulás elérhető
áprilistól szeptemberig

Találkozó kora reggel Podbanszkón
(Podbanské)

Fekvés és környezet
Podbanszkó (Podbanské)

Megfigyelő túra, szünetekkel, hossza
legalább 2 óra 30 perc

A csoport nagysága
2-8 fő

Ebéd a völgyben

Az ár TARTALMAZZA az alábbiakat
• idegenvezető
• távcső
• állvány
• biztosítás

Visszafelé ugyanazon az ösvényen,
megfigyelő szünetekkel
Elköszönünk az idegenvezetőtől

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA az alábbiakat
Ebéd
Szervező

adventoura.eu
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UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

EGYNAPOS ÉLMÉNYSZERZŐ KIRÁNDULÁS

Kutyaszánon a Magas-Tátrában

LEGYEN ÖN IS KUTYASZÁN-HAJTÓ!
A telet és a havat talán nem mindenki szereti, ám a szibériai husky szinte
kifejezetten erre született. Ismerje meg ezt az előkelő fajtát, amely ősidők óta
az ember odaadó segítője a nehéz terepen. Próbálja ki a kutyaszán-hajtást
(angolul mashing) és fedezze fel a hegyek téli világát rendhagyó módon – hat
erős, szerető kutya társaságában.
AMIT AJÁNLUNK

utazás kutyaszánon
UTAZÁS KUTYASZÁNON
A szibériai husky fajtatörténete valószínűleg már
több mint 4000 éves. A csukcsok tenyésztették
ki, akik Szibéria északkeleti részén élő félnomád,
rénszarvasra vadászó nép. Ezek a kutyák
a vadászat során és a szánhúzásban segítenek.
Szlovákiában is vannak olyan tenyésztők, akik télen
kutyaszánon utaznak. A programot akár terápiás
céllal is javasoljuk: a kutya közelsége kedvező
hatással van az ember fizikai, lelki és szociális
közérzetére. A canisterapia különösen ajánlott
a fogyatékkal élők számára.

KINEK AJÁNLJUK

MINDEN
UTAZÓNAK

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Javasolt ruházat
Meleg, téli öltözet, sapka, kesztyű
A megtett távolság
mintegy 15 km

ÚTVONALTERV

A kirándulás elérhető
télen

Kezdés egy előre egyezetett helyszínen
a Tátra közelében

Fekvés és környezet
Magas Tátra

ismerkedés a kutyákkal és a vezetőkkel

A csoport létszáma
2-60 fő

Előadás és magyarázat – utazás
kutyaszánon

Az ár TARTALMAZZA az alábbiakat
• a kutyák részvétele
• 2 oktató

Utazás kutyaszánon, oktatóval
Kutyaszánon önállóan
Kirándulás kutyaszánon a környéken

Megjegyzés
Foglalás legalább 3 nappal korábban
AZ ÁR NEM TARTALMAZZA az alábbiakat
Ebéd
Szervező

adventoura.eu
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KASSAI RÉGIÓ

EGYNAPOS ÉLMÉNYSZERZŐ KIRÁNDULÁS

Gödrösi szőlőültetvény

EGY FEHÉR FOLT A
BORÁSZOK TÉRKÉPÉN

A szőlészetnek nagy hagyománya van a kassai régióban.
Nagyobb és kisebb, családi vállalkozásként működő borászatokat
egyaránt találunk itt. Ezzel a kirándulással északra invitáljuk
Önöket, egy nagymúltú borászatba, ahol megkóstolhatják a helyi
borokat és egy igazi lakomát is részt vehetnek a várban.
AMIT AJÁNLUNK

borkóstolás, a borászat megismerése
A VERITA BOROK
A Verita borok Szlovákia legészakibb vidékéről
származnak, ahol a szőlőtermesztés hagyománya
egészen a XIV. századig nyúlik vissza. A dűlők
közvetlenül a Laborc folyó felett fekszenek,
a Vihorláti-hegyek déli lábánál, 250 méteres
tengerszint feletti magasságban.
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VINNA KÖZSÉG VÁRA
A Vinnai-vár egy XIII. századi gótikus várrom
a község közelében. Valószínűleg a XIII. század
második felében épült, a Lengyelország felé
vezető útvonal védelme érdekében. A várban máig
részben fennmaradtak a reneszánsz boltívek,
ablak-és ajtónyílások és az egyes részeken
az eredeti vakolat. Pincék és kandallók nyomai
is fellelhetők.

BARKÓ VÁRA
Barkó vára a Laborc folyó közelében fekvő
mészkődombra épült. Eredetileg, akárcsak
a Vinnai-vár, védelmi funkciót töltött be, mivel
a völgyön át vezető észak-déli útvonal felett
őrködött. Ma már csak rom, ám számos társasági
és kulturális esemény színhelye. A vár egy andezit
sziklán áll, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az
egész környékre.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

A Verita Borok

KINEK AJÁNLJUK

A BOROK SZERELMESEINEK,
CSALÁDI ÜNNEPSÉGEKHEZ,
CÉGES TALÁLKOZÓKHOZ

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal eleje/vége
Kassa
A megtett távolság
64 km
A csoport létszáma
4 - 25 fő

ÚTVONALTERV
Kassa
A borkóstoló helyszíne: egy történelmi borház
1935-ből vagy egy borpince 1909-ből
A borászat és a szőlőültetvények
megtekintése
Lakoma a Vinnai-várban vagy Barkó várában

Az ár TARTALMAZZA az alábbiakat
• Utazás: Kassa – Őrmező – Kassa
• utasbiztosítás
• parkolási díj
• műszaki kíséret
• borkóstoló harapnivalóval

Fekvés és környezet
Őrmező (Strážske) és Gödrös
(Krivošťany)

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA az alábbiakat
• vacsora
• utazási biztosítás

A kirándulás elérhető
egész évben

Megjegyzés
• A borkóstolót követően a borházban vagy a történelmi
borospincében akár szállást is tudunk biztosítani, és
a következő napon egy kirándulás keretében, 2-8
km-es körzetben megtekinthető három vár (Vinna,
Barkó és Várjeszenő), vagy más érdekes helyszínek
a dűlők közelében.
• Foglalás: legalább 2 nappal korábban

Szervező

vylety.kosiceregion.com

A Vinnai-vár
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EGYNAPOS ISMERETTERJESZTŐ KIRÁNDULÁS

Spišská Nová Ves

A GÓTIKA, A RENESZÁNSZ, A ROKOKÓ
ÉS A ZENE BŰVÖLETÉBEN
Egy nap erejéig váljon Ön is igazi szepesivé! Tartson velünk és ismerje meg
a történelmi Igló városát. Végigsétálhat Európa leghosszabb lencseformájú
főterén, ahol több meglepő felfedezést is tehet. Ez a szepességi nagyváros
számos elsőség birtokosa, tele különleges látnivalókkal, amelyekről sok
érdekes információt is elárulunk.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Városi Műemlékvédelmi övezet – Igló történelmi központja,
az iglói állatkert, a Márkusfalvi-kastély és a Dardanellák
nyári rezidencia
IGLÓ (SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
Iglót gyakran emlegetik a Szlovák Paradicsomra
nyíló kapuként. Ez a 750 éves város ideális kiindulópontként szolgál a túrázás szerelmeseinek,
és azoknak is, akik szívesen megcsodálják
a gótikus út és a vas út emlékhelyeit, vagy az
UNESCO Világörökségi Listáján is szereplő
látnivalókat. A kulturális és sportesemények
színes kínálata az év minden időszakában jó
szórakozást nyújt.
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SZLOVÁKIA LEGKISEBB ÁLLATKERTJE
Az állatkert egy 8 hektárnyi erdős területen fekszik
a Madaras parkban. 130 fajtából származó, több
mint 500 állatnak ad otthont, amelyek között a Vörös
Könyvben is szereplő veszélyeztetett fajok is vannak.
A gyerekeket játszóterek, légvárak és trambulin várja,
lovagolhatnak is vagy beülhetnek a cukrászdába.
A Monkeyland kötélpálya az állatkert közvetlen
közelében található. Itt 4 különféle ügyességi szintű
pályát létesítettek, az egyik már a legkisebbek
számára is ajánlott. A biztonságos mászásról az ún.
végtelenített kötél gondoskodik.

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN UTAZNI
VÁGYÓNAK
A MÁRKUSFALVI KASTÉLY
A XVII. századi reneszánsz kastély eredeti alakja és
kör alaprajzú tornyai az 1773-ban megvalósított nagyszabású átalakítás során az új, rokokó stílusjegyeket
öltötték magukra. A kastély a helyi származású
Máriássy-nemzetség építtette. Ma történelmi bútorok
kiállítását láthatjuk itt, végigkövetve a reneszánsz,
a barokk, a klasszicizmus, a biedermeier stílusokat
egészen a szecesszióig, és a XX. század elejéig.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

A DARDANELLÁK NYÁRI REZIDENCIA
A márkusfalvi kastély területén egy francia
parkot létesítettek, amelynek végében egy bájos
nyári rezidencia áll, a Dardanellák. Itt egy billentyűs
hangszer-kiállítás kapott helyet, és a legutóbbi
felújításnak köszönhetően már harmonikákat is
láthatunk. A nyári lak emeletén egy közösségi terem
található, mennyezetét a görög mitológiától ihletett
freskók borítják. Ma főként koncertek helyszíne.

ÚTVONALTERV
Találkozó az idegenvezetővel a Szepességi
Múzeumnál
A főtér megtekintése idegenvezetéssel:
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatás
temploma - a szlovák templom, a Városháza,
az evangélikus templom, a Kívánsághely
(Konrád mester emlékműve), Szűz Mária
mennybemenetelének temploma, a Vigadó
A templomtorony megtekintése (önálló
lehetőség, a Turisztikai Információs Iroda
biztosítja)
Az állatkert meglátogatása (egyéni)
A márkusfalvi kastély és nyári lak
meglátogatása (egyéni)

ZOO Spišská Nová Ves

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Igló
Utazás
egyénileg
Fekvés és környezet
Igló
A kirándulás elérhető
egész évben (az állatkert áprilistól októberig)
Javasolt ruházat
kényelmes lábbeli, kényelemes ruházat
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• előadás Igló városának építészeti fejlődéséről
és domináns történelmi épületeiről
idegenvezetés
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• belépő a toronyba, az állatkertbe, a kastélyba
és a nyári lakba
• étkezés
• utazás
• biztosítás
Megjegyzés
a városnézés idegenvezetéssel 60 percig tart, erről
a helyi Turisztikai Információs Irodánál lehet
egyeztetni, legalább 3 munkanappal korábban
Szervező

A Márkusfalvi kastély
spisskanovaves.eu/navstevnik
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EGYNAPOS TÚRA

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park

SÉTA A PARADICSOMBAN
A Szlovák Paradicsom gyönyörű környezetében tett séták,
ráadásul idegenvezető kíséretében, mindenki számára
az egyik leginkább jóleső és megfelelő aktív pihenés.
Az itt javasolt két körút során szinte minden méteren
szebbnél-szebb látvány tárul a szemünk elé. A túra közepes
nehézségű, először a Suchá Belá szurdokot járjuk végig,
olykor létrákon. Az út végén egy kellemes séta vár minket
a Szlovák Paradicsom gerincén, lombos fák között, és
megtekintjük a régi Menedékkőt is.

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN
UTAZÓNAK

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Erdőalja (Podlesok), Káposztafalva (Hrabušice)
Utazás
egyénileg
Fekvés és környezet
Szlovák Paradicsom

AMIT MEGLÁTOGATUNK

Szlovák Paradicsom, Suchá Belá, Menedékkő és a Hernád-áttörés
A SZLOVÁK PARADICSOM
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka és
különleges látnivalóinak köszönhetően kapta méltó
nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt karszt
fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók kanyonjaiból,
szurdokokból, szakadékokba zubogó lenyűgöző
vízesésekből, kiterjedt, földfelszín alatti barlangos
területekből, gazdag növény-és állatvilágból áll. Több
mint 300 km kijelölt ösvény és via ferrata várja a
turistákat, a kerékpárosokat pedig 150 km kijelölt
kerékpárút. A sziklamászók számára ideális helyszín,
akárcsak a síelők, sífutók, sőt a jégmászók számára
is télen.
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MENEDÉKKŐ
A turisták kedvenc megállója 760 m tszf.
magasságban már a XIII. században is létezett. Itt
találhatók egy karteziánus kolostor romjai, ahol a
tatárjárás idején menedékre találtak a helyi lakosok.
Menedékkőn frissítőkre is van lehetőség.

A HERNÁD-ÁTTÖRÉS
A Hernád-áttörés egy kb. 12 km hosszú vonal a
folyó felső szakaszán, a fehér-pataki torkolattól
Szepessümegig (Smižany). A Hernád egy szurdokvölgyet
vájt ki ezen a részen, amelynek a szegélygerincekből
és hegyekből képzett partjai helyenként a 300 méteres
szintkülönbséget meghaladják. A turisták szeretetének
köszönhetően a Hernád-áttörés különleges értékkel bír
a Szlovák Paradicsom természeti kincseinek sorában.

A kirándulás elérhető
nyáron, szezon alatt áprilistól
októberig
A csoport létszáma
2-től 60 főig
*Nagyobb létszámú csoportok
esetén kedvezmény kérhető
Javasolt ruházat
Turistaöltözet, jó minőségű
bőrcipő, vibram talppal
A túra hossza
12 km – egész napos túra
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
Idegenvezető
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Ebéd
• Belépő a nemzeti parkba
Szervező

adventoura.eu

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

ESTI ÉLMÉNYDÚS PROGRAMOK

Középkori konyha a Szepesi-várban

KIRÁLYI LAKOMA ÍNYENCEKNEK
Töltsön egy különleges estét a várban. Az egyik
legnagyobb közép-európai vár megtekintését követően
egy olyan felejthetetlen kulináris élményben lesz
része, amitől akár királynak vagy éppen királynőnek
érezheti magát.
A SZEPESI –VÁR
Régiónk kétségtelenül legfotogénebb helyszíne, amely
a CNN és a National Geographic figyelmét sem kerülte
el. Az egyik legértékesebb történelmi emlékhely,
az ország büszkesége és az egyik legnagyobb
közép-európai várkomplexum. Nem csoda tehát,
hogy a Szepesi-vár az UNESCO Világörökségi Listáján
is szerepel. A travertínó-domb tetején álló kiterjedt
várrom a széles vidék domináns helyszíne és az
egyik legértékesebb történelmi emlékhely az egész
országban. Forgatási helyszínként is ismert, itt
forgatták ugyanis Rob Cohen Sárkányszív c. moziját
1992-ben. A Szepesi-várban általában április 1-én
kezdődik a szezon és egészen október végéig várják
a látogatókat.

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN
UTAZÓNAK
ÚTVONALTERV

Érkezés a Szepesi-várhoz 20:00 és 20:30
között (megegyezés szerint)
Éjszakai várlátogatás
Lakoma a vár konyhájában
A vártorony megtekintése

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Fekvés és környezet
Szepesi-vár
Időtartam
120 perc
A kirándulás elérhető
májustól szeptemberig
A csoport létszáma
7-10 fő, max. 20 fő
Javasolt ruházat
Kényelmes, inkább meleg öltözet
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• éjszakai várlátogatás
• Korabeli lakoma a vár konyhájában: sült csirke
(magyar módra), a várúrnő szerelmi bájitala, a csodaszép
Hedvig édes titka. Felszolgálás korabeli jelmezekben, a
várkonyha korabeli díszletei között, nagyobb társaság
esetén a boltíves folyosón.
• a vártorony éjszakai meglátogatása
• a vár kínzókamrájának meglátogatása
• Utazás: Kassa - Szepesi-vár és vissza
Megjegyzés
Foglalás legalább 3 nappal korábban
Szervező

A vár kínzókamrájának megtekintése

vylety.kosiceregion.com
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EGYNAPOS ISMERETTERJESZTŐ KIRÁNDULÁS

Szlovákiai opálbánya

ISMERJE MEG A SZLOVÁKOK KINCSÉT
Szlovákia számos elsőséget tudhat magáénak. Az egyik ilyen, hogy itt
található a világon a legnagyobb opálbánya. Tartson velünk a föld felszíne
alá, ahonnan a legszebb és legértékesebb opálok származnak. Megmutatjuk
a legnagyobb só-lelőhelyet is és az ország egyetlen műszaki múzeumát.
Kiránduljon velünk és szerezzen akár új tudományos ismereteket is.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Szlovákiai Opálbányák, Tótsóvár (Solivar), Szlovák Műszaki Múzeum-Kassa
SZLOVÁK OPÁLBÁNYÁK
Egy igazi szlovákiai különlegesség – a Szlovákiai
Opálbányák – a világ legrégebbi opálbányái. Innen
származik Európa legnagyobb méretű opálja, amely
a Harlekin nevet kapta és ma a bécsi természettudományi múzeumban látható. A szlovákok
egyedi színezetű drágakövét sok jelentős királyné
viselte ékszerként. Közel száz év elteltével a bányák
ismét látogathatók és az egy órás séta során
az idegenvezetők átfogó képet adnak a bányák
történetéről és a geológiai tudnivalókról. Az
értékes opálokon kívül tárókat, termeket, gazdag
ásványgyűjteményt, bányász-szerszámokat is
láthatunk, és megtudhatjuk, hogy az elmúlt idők
bányászai milyen módszerekkel fejtették ki a hegyből
a legszebb ékköveket.
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TÓTSÓVÁR EPERJES MELLETT
Szlovákia harmadik legnagyobb városa,
Eperjes közelében található Kelet-Szlovákia
legjelentősebb só lelőhelye, ahol számos értékes,
a sóbányászattal kapcsolatos műszaki tárgyat
is megőriztek. Már a középkorban is voltak itt
sótartalmú források, amelyekből kinyerték a
sót. 1572-ben indult a mélyszíni fejtés. Amikor
a bányákat vízzel árasztották el, egy óriási
földfelszín alatti tó keletkezett és 1752-ben emiatt
egy úgy technológiát kellett bevezetni: lovas vagy
ökrös járgány segítségével bőrzsákokban szívták
le a sós vizet.

SZLOVÁK MŰSZAKI MÚZEUM, KASSA
A kassai Szlovák Műszaki Múzeum az egyedüli műszaki
jellegű múzeum Szlovákiában, átfogó képet nyújt
a tudomány és technika történetéről.
A múzeumi dokumentálás fő központjaként
nagyszámú gyűjteményt kezel, kezdeményezi egyes
műszaki emlékek in situ ápolását Szlovákia egész
területén és szakmai segítséget nyújt a felújításukban és
megmentésükben. Azt is megtudhatjuk, hogy Szlovákia
és az ország területéről származó tudósok milyen
arányban és módon járultak hozzá a világ technikai és
tudományos fejlődéséhez. A kiállító termekben számos
eredeti tárgyat, gyűjtemény-együttest láthatunk. A mai
napig a múzeum 33 600 tárgyat őriz, ezek közül több is
pótolhatatlan értékű.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN
UTAZÓNAK
ÚTVONALTERV

A kassai Szlovák Műszaki Egyetem
megtekintése - bányászati tárlat
Az Opálbányák megtekintése
Tótsóvár meglátogatása

Szlovák Opálbányák

Tótsóvár Eperjes mellett

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A kirándulás hossza
félnapos kirándulás
Fekvés és környezet
Kassa
A csoport létszáma
6-25 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósulásához
legalább 6 fő részvétele szükséges
Javasolt ruházat
• Stabil cipő
• Turistaöltözet

A kirándulás elérhető
egész évben
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás: Kassa – Opálbányák – Tótsóvár,
Eperjes – Kassa
• Belépő a kassai Műszaki Múzeumba
• Műszaki kíséret
Megjegyzés
Foglalás: legalább 2 nappal korábban
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
étkezés
Szervező

vylety.kosiceregion.com
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS ÉLMÉNYDÚS UTAZÁS

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park

ÚT A PARADICSOMBA

Fedezze fel a természet tökéletességét és egyediségét!
A Szlovák Paradicsom valóban méltón viseli a nevét.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Dobsinai-jégbarlang (UNESCO)
Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka
és különleges látnivalóinak köszönhetően kapta
méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt
karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók
kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba zubogó
lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt, földfelszín
alatti barlangos területekből, gazdag növény-és
állatvilágból áll. Több mint 300 km kijelölt ösvény
és via ferrata várja a turistákat, a kerékpárosokat
pedig 150 km kijelölt kerékpárút. A sziklamászók
számára ideális helyszín, akárcsak a síelők,
sífutók, sőt a jégmászók számára is télen.
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A DOBSINAI-JÉGBARLANG
A Dobsinai-jégbarlang Szlovákia legnagyobb
és legszebb természeti kincsei közétartozik.
Világviszonylatban is az egyik legnagyobb
látogatható jégbarlang, ráadásul kívül esik az
alpesi környezeten, ezért teljesen egyedi. 2000
óta szerepel az UNESCO Világörökség listáján.
A Dobsinai- jégbarlangnak a történelme is
mozgalmas, ezért a felfedezése óta mindig is
közkedvelt, gyakran látogatott látnivaló. Az első
olyan barlang, ahol villanyvilágítást vezettek be
és már 1878-ban egy gondozott hegyi parkot
alakítottak ki a barlanghoz vezető úton.

KIKNEK AJÁNLJUK

A TURIZMUS ÉS
AZ ADRENALIN
SZERELMESEINEK

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

ÚTVONALTERV
1. NAP
Utazás: Kassa – Szlovák Paradicsom
Nemzeti Park – Erdőalja (Podlesok)
Egész napos túra:
Ferrata HZS Kyseľ tanösvény,
idegenvezetővel és szakmai kommentárral
Késői ebéd Erdőalján, pihenő
Utazás Iglóra (Spišská Nová Ves)
Szállás a Hotel Metropolban **** Iglón
(Standard kétágyas szoba)
Wellness/ szabad program

2. NAP
Reggeli a Hotel Metropolban **** Iglón
Utazás a Dobsinai-jégbarlanghoz (UNESCO)
A barlang megtekintése

Dobsinai-jégbarlang

Ebéd
A Sztracenai-kanyon – könnyű túra vagy
alternatív lehetőségként a Zejmár-szakadék,
idegenvezetővel (a Szlovák Paradicsom déli része)
Visszatérés Kassára

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A kirándulás hossza
mintegy 200 km

Fekvés és környezet
Szlovák Paradicsom NP

A csoport létszáma
6-20 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósulásához
legalább 6 fő részvétele szükséges

Javasolt ruházat
• Stabil cipő
• Turistaöltözet
• Szeles és esős időbe megfelelő öltözet

A turista útvonal nehézségi
szintje
• nehéz
• emelkedési magasság 179 m

Szintkülönbség
1470 m

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás: Kassa – Szlovák
Paradicsom és vissza
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Szakmai kíséret
• Műszaki kíséret
• Ferrata-készlet
• Belépő a szurdokba
• Szállás kétágyas szobában
2 fő részére, reggelivel – Hotel
Metropol**** Igló
• Wellness a Hotel
Metropolban **** Iglón
*BÓNUSZ – kedvezmény egy
következő kirándulás árából

A Kyseľ Ferrata

A kirándulás elérhető
június 15-től
szeptember 30-ig

Az útvonal időtartama
mintegy 7 óra

Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Belépő a barlangba és pótdíj a fényképezéshez
• Utazási biztosítás
• Étkezés
Megjegyzés
• Magasabb besorolású szobák igénylésére is van
lehetőség – Superior vagy Exclusive kategóriában,
ennek pótdíja szobánként 20,- EUR (az iglói Hotel
Metropol**** szabad kapacitásai szerint)
• Szállás rendelhető közvetlenül a Szlovák
Paradicsomban, pl. a Chata Javorinában – az erdőalji
autókempingben (www.podlesok.sk), esetleg a Hotel
Čingovban (www.hotelcingov.sk) – a szállás
kapacitásai szerint
• A szállás ára azonban egy új árajánlat-kérés tárgya
• Foglalás: legalább 8 nappal korábban

Szervező

vylety.kosiceregion.com
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS ÉLMÉNYDÚS UTAZÁS

Borospince/ Ostrožovič

BOR ÚT

Borban az igazság... Így lehetne összefoglalni ezt a különleges
kirándulást, amelynek során nemcsak országunk legkisebb borvidékét,
Tokajt ismerhetjük meg, a legjobb borászok által kínált borok kóstolása
közben, egyedi tufapincékben, hanem Kelet-Szlovákia nagyvárosát,
Kassát is. Elvisszük Önöket a legszebb helyszínekre és olyan kilátókba,
ahonnan egyedülálló kilátás nyílik régiónkra és az egyes látnivalókra.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Kassa városa, Tokaji-borvidék,
Kelet-szlovákiai borvidéke
A TOKAJI BORVIDÉK
Tokaj elsősorban a királyok borának otthona, de
más érdekességet is rejt. Nemcsak a történelmi
tufapincék, a borral telt hordók, a festői szépségű
és gazdag történelmi múltat megélt falucskák
miatt különleges, hanem az itt élő dolgos emberek,
szőlőgazdák és termelők miatt is, akik mindezt
kemény, lelkiismeretes munkával ápolják. Meseszép
séták a szőlőültetvényeken és a környező
természetben, hagyományos hazai konyha és a
hangulatos falusi szálláshelyek bizonyára minden
látogatót elvarázsolnak.
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DIÓSKAI PINCE (ORECHOVÁ)
A Dióskai Pince a saját dűlőin, 54 hektárnyi
területen termett szőlőt dolgozza fel. A tőkesorok
a Kelet-szlovákiai Borvidékhez tartoznak, és a
Vihorlát hegyvonulat délnyugati lejtőit díszítik.
A Vihorláti-hegység a harmadkorban keletkezett,
kiterjedt vulkáni tevékenység hatására. Dióska
szőlőtermesztő falu, az itteni ültetvények talaja
értékes vulkanikus andezit. A dióskai bor íze
különleges és a földrajzi fekvésnek és a helyi
klímának köszönhetően egészében véve is egyedi.

KASSA
Egy egyedülálló közép-európai nagyváros,
Szlovákia második legnagyobb városa. Kassához
kötődik Európában a legrégebben, a világon pedig
a második legrégebben megrendezésre kerülő
maratonfutó-verseny is. Itt található a leghosszabb
sétálóutca és a legkeletebbre fekvő gótikus
székesegyház Európában, a Szent Erzsébet-dóm.
Közkedvelt látnivaló a Kelet-Szlovákiai Múzeum is,
ahol a Kassai Aranykincset csodálhatjuk meg. Az
ország legnagyobb területű állatkertjének közelében
egy Kilátótorony magasodik, ahonnan tökéletesen
belátható az egész város. Nyaranta a romantikus
utcákat járva, vagy a központban lévő éttermek
teraszán ücsörögve kétségtelenül egy valódi európai
nagyvárosban fogjuk érezni magunkat.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

FIATALOKNAK, IDŐSEKNEK,
AKTÍV FELNŐTTEKNEK, AKÁR
CÉGES KIRÁNDULÁSKÉNT

ÚTVONALTERV
1. NAP
Kassa megtekintése idegenvezetéssel
A Szent Erzsébet –dóm megtekintése, a
Zsigmond-toronnyal
A Kelet-Szlovákiai Múzeum meglátogatása
– a Kassai Aranykincs (európai és
világviszonylatban is az egyik legjelentősebb
aranylelet)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
Az utazás hossza
2 nap/ 1 éjszaka
A csoport létszáma
6-tól 20 főig
*Fontos
A kirándulás megvalósulásához
legalább 6 fő szükséges
Fekvés és környezet
• Kassa városa
• Tokaji Borvidék
• Dióska – Alsó-Zempléni régió
A kirándulás elérhető
februártól decemberig

Ebéd a Tabačka Kulturfabrikban – egyedi
kialakítású kulturális központ, művészeti és
kreatív zóna ipari stílusban

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás Kassáról Tokajba, Dióskára és vissza
• Utasbiztosítás
• Szakmai idegenvezetés
• Belépő az emlékhelyekre és a múzeumokba
• Műszaki kíséret
• Szállás reggelivel
• Borkóstoló (Dióskai Pince, Tokaji Borvidék)
• Ebéd és vacsora
Megjegyzés
Foglalás legalább 8 nappal előre
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• utazási biztosítás
Szervező

vylety.kosiceregion.com

A Tokaji Borvidék
A hordó alakú kilátó megtekintése - 2016-ban
elnyerte a év építménye címet
Tokaji borok kommentált kóstolója egy
középkori borpincében
Hagyományos zempléni konyha
Megjegyzés
szállás a hozzáférhető szállodai
kapacitások szerint

2. NAP
Reggeli a Tokaji Borvidéken
A nagytoronyai gazdapince meglátogatása,
narancsbor kóstolása amforából (Vino Vdovjak)
Dióskai Pince - a Vihorlát különleges borai
A borászat és a közeli szőlőültetvények
megtekintése, szakmai kommentárral
Kommentált borkóstoló és ebéd (hazai
specialitások)
Visszatérés Kassára

Hrnčiarska ulica / Kassa
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS PROGRAM CSALÁDOKNAK ÉS ISKOLÁKNAK

Kassai Történeti Gyermekvasút

KASSÁN, GYEREKEKKEL

Jöjjön velünk Kassára, gyerekekkel! A kelet-szlovákiai nagyváros
bármelyik más városnál több élményt kínál a gyerekeknek. Gyönyörű
természet, szórakoztató látnivalók, oktató játékok és pihenőzónák
szülőknek. Fedezze fel Kassa varázsát és tartson velünk egy
szórakozással és jókedvvel teli felejthetetlen családi kirándulásra.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Élményszerző program a Kassai-várban, A dinoszauruszok
őskori világa, tudományos és szórakoztató park.
A KASSAI-VÁR
A Kassai-várat a XIII. században kezdték építeni,
de tulajdonképpen soha nem fejezték be. Az utóbbi
években több felújításon és módosításon esett át és
ma, egy lelkes fenntartónak köszönhetően színes
programot kínál. Kipróbálhatunk például olyan
középkori sporttevékenységeket, mint az íjászat vagy
a vívás. Az infócentrumban finom frissítőkkel várnak
és korabeli jelmezeket is magunkra ölthetünk.

TARZÁNIA
Szórakoztató kötélpálya-park, lombkorona-szinten, amelyek 32 különféle akadályból és közel 180
méter hosszú felvonópályából áll. A gyermekek itt
fejleszthetik az ügyességüket, egyensúly-érzéküket és állóképességüket.
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BOBPÁLYA
Az országban első ilyen típusú lesiklópálya már
20 éve adja meg a családoknak a szórakoztató,
kalandos száguldás élményét. Itt a gyerekek
biztonságos körülmények között tudhatják meg,
mi is az adrenalin. A pálya a legrégebbi szlovákiai
állatkert közvetlen közelében található.

KASSAI TÖRTÉNETI GYERMEKVASÚT
A Kassai Történeti Gyermekvasút 1955-1956 között
épült Úttörővasútként. Hasonlóak létesültek később
Eperjesen, Pilsenben és más csehszlovák helyszíneken,
de csak a kassai maradt fenn a mai napig. A kisvasút
pályája 4 km hosszú, a festői szépségű Csermelyvölgyön át vezet. Az út végén az Alpinka-szabadidőpark
várja az utazót, étteremmel, nagy játszótérrel és a
Tarzánia-kötélpályaparkkal. Az 1956-os gőzmozdonnyal
utazva szinte a történelembe is kirándulhatunk.

DÍNOPARK ÉS ÁLLATKERT
A Dínópark Közép-Európa legnagyobb területű
állatkertjének része, ahol több mint 280 fajta
állat él. Ebben a tematikus, 5 hektáron kialakított
parkban az óriás termetű dinoszauruszok
ősi világába látogathatunk. Amellett hogy jól
szórakozhatnak, a gyerekek sok érdekes dolgot is
tanulhatnak erről a korszakról.

STEELPARK
A tudomány és a szórakozás parkja, ahol a kis és
nagy tudósok játékos formában tanulhatnak, tudományos hipotézisek megvizsgálásával. A Steelpark
az a hely, ahol a tudomány új színben tűnik fel a
laikus számára. Mutassa meg gyermekének, hogy
tudósnak lenni igazán érdekes!

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

GYERMEKES CSALÁDOK,
ISKOLÁS CSOPORTOK

ÚTVONALTERV
1. NAP
Középkori program a Kassai-várban
Ebéd
Bobpálya
Dínópark
Állatkert

2. NAP
Kassai Történeti Gyermekvasút
Tarzánia az Alpinkán
Ebéd
Steelpark

ESŐNAP
Jump Aréna
(sportközpont, 29 egymáshoz kapcsolt
trambulinnal)
Steam factory
(ideális helyszín gyerekeknek: inline görkori,
mászófal, kötélpálya, fitness, étterem)

ZOO Kassa
Košický hrad

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Javasolt ruházat
Sportos/kényelmes
A kirándulás elérhető
áprilistól októberig
Fekvés és környezet
Kassa
A csoport létszáma
4-30 fő

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
• Belépők
• Tevékenységek
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Szállás
Megjegyzés
• Foglalás legalább 5 nappal korábban
• A kirándulás-csomag igény szerint variálható
és módosítható

Szervező

visitkosice.org
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS PROGRAM SPORTOLÓKNAK

Trixen Park

TESTMOZGÁS ÉS ISMERETSZERZÉS
Kassa városa ideális helyszín sportoláshoz és kulturális programokhoz, ezért
is nyerhette el 2016-ban az Európa Sportfővárosa címet. A számos szabadtéri
és fedett sportpálya kiváló lehetőséget nyújt kicsiknek és nagyoknak,
legyen az mászás, vízisí vagy paintball. A sportokon kívül Kassán főzött
kézműves söröket is bemutatunk. Ismerje meg aktívan ezt a
kelet-szlovákiai nagyvárost!
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Hegyi kerékpározás a kassai erdőkben, sziklamászás a
természetben, vízisíelés, vadvízi evezés a Hernádon
ROKODROM MÁSZÓFAL
Az első és egyetlen Csehszlovákiában – ilyen jelzőt is
kapott ez a mesterséges gyakorlófal a Csermelyvölgyben. A hegymászás hagyományai Kassán
egészen a XX. század elejére nyúlnak vissza. Ezt
a kőfalat a helyi hegymászó-közösség építette és ma
is kiváló lehetőséget nyújt a hegymászás alapjainak,
a kötélen való ereszkedés és a sziklán való mozgás
elsajátítására. A szórakozás és az izomláz garantált.

PAINTBALL
A paintball egyszerre több készségünket is próbára
teszi. Jól és gyorsan kell reagálnunk egy olyan
játékban, amelyben akár másodpercenként is
változhat a helyzet, és csapatmunka is fontos.
Kassán több paintball-csarnok is van, a volt
pionírtábor területét pedig mintha egyenesen
izgalmas paintball-csaták számára teremtették
volna.
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VÍZISÍ
A kötélpályával is felszerelt vízisí-központ a Trixen
VÍzisí Klub és számos sikeres wakeboardos és
wakeskateres bázisa. Minden évben különféle
versenyeket és táborokat szerveznek itt. Ezúttal
Ön is kipróbálhatja ezt az érdekes sportágat,
tapasztalt edzők felügyelete mellett.

EVEZÉS A HERNÁDON
A Hernád folyó a Királyhegy keleti tövében ered. 145 km
hosszú szakaszon, különféle nehézségi szinten evezhető,
a legkönnyebbtől – ahol az áramlás a segítőnk – egészen
a közepesen nehézig, ahol már igazán jó erőnlétre
lesz szükségünk, hogy gond nélkül leküzdjük a folyót.
A Hernád a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkon és a
Ruzsíni-víztározón is áthalad, onnan pedig kelet felé,
Kassára folytatja útját, hogy végül Magyarországra
érjen. A Kisladna és Kassa közötti szakaszon
csodás látványt nyújt a környező természet, vannak
zuhatagos szakaszok és az adrenalin is jól érezhető a
Hernádtihanyi-hullám leküzdésekor.

OPRE
Az Opre a Oprendek-testvérek kézműves
almabora (cidre). Egy kis üzemben szó szerint
egyedi élményt állítanak elő. A látogatás során
nemcsak megkóstolható, hanem bizonyára ihletet
is adó az Opre és megalkotóinak hozzáállása.

KÉZMŰVES SÖRÖK KÓSTOLÓJA
Ízvilága különleges, színe arany.. mi az? Kassán
fontos szerepe van a sörnek. A mai Szlovákia
területén található legrégebbi, és egyben Európában
az ötödik legrégebbi fogadó helyszínén ma egy
sikeres sörfőzde működik. Kassán összesen hat
kézműves sörfőzde található, ahol több tucat helyi
sör kóstolható. A látogatás során a helyben dolgozó
sörfőző mester mindent elárul majd a közkedvelt
ital készítéséről. Közben pedig kóstolhatunk
hagyományos lagereket, ipát és helyi kísérleti
főzeteket is.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

Evezés a Hernádom

KIKNEK AJÁNLJUK

SPORTOLÓKNAK ÉS
KALANDVÁGYÓKNAK
ÚTVONALTERV
1. NAP
Falmászótanfolyam a Rokodromon
Ebéd
Vízisíelés
Kézműves sörök kóstolója

2. NAP
Evezés a Hernádon
Ebéd
Paintball
Opre

Rokodrom

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Javasolt ruházat
Sportos
A kirándulás elérhető
áprilistól októberig
Fekvés és környezet
Kassa
A csoport létszáma
5-20 fő

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
• Kóstolók
• Tevékenységek
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Szállás
Megjegyzés
• Foglalás legalább 10 nappal korábban
• A kirándulás-csomag igény szerint variálható
és módosítható

Szervező

visitkosice.org
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS PROGRAM FELNŐTTEKNEK ÉS IDŐSEKNEK

Malom utca

KASSA MIND AZ ÖT ÉRZÉKKEL

Hogyan lehetne a legjobban megismerni Kassát? Használja ehhez mind az öt érzékét!
Nemcsak az ikonikus látnivalókat mutatjuk be, hanem a városban a mai napig látható
hagyományos mesterségeket is. Megkóstolhatja a legfinomabb kézműves
termékeket és a wellnessben új erőre kaphat. Bónuszként pedig egy
riksában ülve nézheti meg a várost.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Kézművesség – munka a fazekasműhelyben, regionális borok
kóstolója, kommentált látogatás a Kelet-szlovákiai Képtárban
SÉTA AZ ÓVÁROSBAN
Egészen egyedi közép-európai nagyváros és Szlovákia
második legnagyobb városa, Kassa. Gazdag történelmi
múltja van, számos elsőséggel és címmel büszkélkedhet. A helyi idegenvezetők több képet is tudnak
mutatni Kassáról: érdekes történelmi helyszíneket,
a szocializmushoz vagy a mozgalmas kilencvenes
évekhez kötődő eseményeket, építészeti remekműveket és sok rejtett látnivalót is. Az Óvárosban minden
évszakban pezseg az élet, hangulatát legjobban saját
bőrünkön tapasztalhatjuk meg.
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KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A
FAZEKAS-MŰHELYBEN
A fazekasság a legrégebbi és legelterjedtebb
mesterség. Macák úr, aki az ún. Mesterségek utcájában nyitotta meg műhelyét (Fazekas utca) bevezeti
Önöket az agyaggal való munka rejtelmeibe. Saját
kézzel szeletelhetnek, formálhatják vagy díszíthetik
a kerámia-tárgyakat. A kész termékeket a mester
néhány napon belül kiégeti és elküldi emlékül.

REGIONÁLIS BOROK ÉS TERMÉKEK
KÓSTOLÓJA
A borászatnak nagy hagyománya van
a Kassai-régióban. Itt található a legkisebb
borvidék Szlovákiában és az itt előállított
borok a nemzetközi piacokon is jól ismertek.
Egy kedves, rokonszenves borozóban Kassa
központjában ráadásul Kelet-Szlovákia legjobb
termékeit is megkóstolhatja.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

FELNŐTTEKNEK ÉS
IDŐSEKNEK

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Javasolt ruházat
Kényelmes/Elegáns
A kirándulás elérhető
májustól szeptemberig
Fekvés és környezet
Kassa

ÚTVONALTERV
1. NAP

A csoport létszáma
5-15 fő

Séta az Óvárosban
Kézműves foglalkozás a fazekas-műhelyben

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
• Belépők
• Tevékenységek
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Szállás
Megjegyzés
• Foglalás legalább 10 nappal korábban
• A kirándulás-csomag igény szerint variálható
és módosítható

Szervező

Ebéd
Regionális borok és termékek kóstolója

2. NAP
Kommentált tárlatnéző a Kelet-szlovákiai
Képtárban

visitkosice.org

Kelet-szlovákiai Képtár

Ebéd
Kirándulás a városban, riksán
Wellness a Bankó Szállóban****

Fazekas utca

LÁTOGATÓBAN A KELET-SZLOVÁKIAI
KÉPTÁRBAN
A Kelet-szlovákiai Képtár 1951-ben alakult, az első
regionális képtárként Szlovákiában, akkor még
Kerületi Galéria néven. Fő programja a kelet-szlovákiai képzőművészeti élet dokumentálása.
A programban kínált látogatás két részből áll – egy
kommentált tárlatvezetésből és egy rövid, könnyű
foglalkozásból, múzeumpedagógus vezetése alatt,
a kiállított műtárgyakhoz kötődően.

KASSA UTCÁIN, RIKSÁBAN
A riksa egy kelet-ázsiai közlekedési eszköz, amelyet
csak az ember hajt. Ezúttal Ön is kipróbálhatja,
ráadásul közben megnézheti Kassa szélesebb
központját. Csodálatos parkok, kulturális központok
és érdekes panorámák – mindez anélkül, hogy egy
kicsit is elfáradna.

WELLNESS A BANKÓ SZÁLLÓBAN****
A wellness egy kiváló módszer arra, hogyan lazítsunk
és új erőre kapjunk. A legrégebbi kassai szálloda
hangulatát már a XX. század elején megörökítette
Márai Sándor világhírű író. A város felett, erdős
területen álló Bankó Szálló**** ma is igazán kellemes
pihenőhely.
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS PROGRAM FIATALOKNAK

Vöröspart Bike park /Červený breh/

ALTERNATÍV KASSA

Töltsön el két szórakozással teli napot és ismerje meg Kassát más szemmel.
Olyan helyekre visszük el, ahová az átlagos turista csak nagyon ritkán téved el.
Érdekes személyiségeket, rendhagyó bárokat ismerhet meg és olyan helyeket
láthat, amelyek egyedülállóak a „keleti parton”.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Alternatív városnézés, szabadulószoba, hidden street
art tour, helyi almaborok kóstolója
ALTERNATÍV VÁROSNÉZÉS
Kassán a számos jellemző, ikonikus látnivaló
mellett sok furcsaságot is felfedezhetünk. Éppen
ilyen helyekre, helyszínekre vezeti el Önöket
egy helyi idegenvezető-páros, akik a Local
Nomad nevet viselik. A hagyományos tudnivalók
mellett sok mindent elárulnak majd a szubkultúrák
életéről, igazán rendhagyó helyekről és a tér-idő
kontinuumban megrekedt kocsmákról. A városnézés
során bizonyára nemcsak a látókörük, hanem
a szókincsük is bővülni fog.

OPRE
Az Opre a Oprendek-testvérek kézműves
almabora (cidre). Egy kis üzemben szó szerint
egyedi élményt állítanak elő. A látogatás során
nemcsak megkóstolható, hanem bizonyára ihletet
is adó az Opre és megalkotóinak hozzáállása.
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SZABADULÓSZOBA
Különféle feladványok megoldásával összekötött
szabadulójáték, utalások és titkos kódok
megkeresésének segítségével. Szlovákiában
is, akárcsak Kassán egyre nagyobb számban
választják ezt a típusú szórakozást. 75 perc
a csapatok és családok megerősítésére.

HIDDEN STREET ART TOUR
Ez a nyílt városi képtár egy egyedi jelenség
Szlovákiában, amely mintegy 30 falfestményt
foglal magába. Kassa ezeknek köszönhetően
garantáltan első helyen van az egész országban.
Titokzatos zegzugok, rejtett grafitti-feliratok,
legális falfirkák-és rajzok, helyi művészeti
kincsek.

VÖRÖSPART
A part itt nem a tengerpartra utal, hanem egy jól
ismert lejtőre és alternatív sportközpontra, Kassára
nyíló kilátással. Itt szoktak összejönni a szenvedélyes
kerékpárosok, akik szívesen megmutatják, hogyan
kell egy bike parkban kerekezni. Önök is bejárhatják
az erdőt két keréken, szinte pókháló-szerűen át van
szőve pályákkal. A Vörösparton a sportolást követően
kellemesen meg is pihenhetünk vagy megihatunk egy
jó sört a bárban.

TOUR DE BAR
Kassa tele van érdekes, hagyományos, de rendhagyó
bárral és kávézóval. Ezalatt a séta alatt mindenki
saját maga választja ki a számára érdekes útvonalat,
amelyeken láthat kézműves-sörözőket, fura bárokat,
a legnagyobb punk kocsmát Szlovákiában, táncos
klubot vagy csendes, romantikus borozókat.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

FIATALOKNAK
ÚTVONALTERV
1. NAP
Alternatív városnézés
Ebéd
Vöröspart
Tour de Bar

2. NAP
Szabadulószoba
Ebéd
Hidden street art tour
Opre

Tabačka Kulturfabrik

Opre‘ Cider

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Javasolt ruházat
Sportos/ Kényelmes
A kirándulás elérhető
áprilistól szeptemberig
Fekvés és környezet
Kassa
A csoport létszáma
5-20 fő

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
• Belépők
• Tevékenységek
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Szállás

Szervező

visitkosice.org

Megjegyzés
• Foglalás legalább 10 nappal korábban
• A kirándulás-csomag igény szerint variálható
és módosítható
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS ROMANTIKA SZERELMESPÁROKNAK

Kirándulás lóháton

ROMANTIKUS KASSA

Szeressen bele Kassába! Ideális hely romantikus sétákhoz és kirándulásokhoz. Repüljön a felhők fölé hőlégballonban, lazítson a wellnessben,
lovagoljon és végül kóstolja meg a kelet-szlovákiai borok legjobbjait.
Miért is várjunk Bálint-napig? A szerelmesek Kassán az év 365 napján
ünnepelhetnek.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Repülés hőlégballonnal, csónakázás Idabukócon,
kirándulás lóháton, vacsora és wellness a régi idők szállodájában a Bankón
UTAZÁS HŐLÉGBALLONNAL
Kassa, ez a kelet-szlovákiai nagyváros egy
különleges hely, amelyet akár madártávlatból
is megcsodálhatunk, mégpedig egy hőlégballon
kosarából. Gyönyörű látvány, semmihez sem
fogható, kihagyhatatlan élmény.

BORKÓSTOLÓ A VILLA CASSÁBAN
A Villa Cassa egy közkedvelt borozó, a legrégebbi
a városban és tökéletes helyszín egy páros
romantikus hétvége befejezéséhez, tájjellegű borok
és termékek kóstolója közben. A kassai régióban
nagy múltú a borászat, erről magunk is meggyőződhetünk egy pohár kiváló bor társaságában.
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SÉTALOVAGLÁS A LAJOSKA
MENEDÉKHÁZTÓL
A közeli környéken tett séta vagy túra mindig
kellemes kiegészítője egy kirándulásnak. Ha
viszont mindezt lóháton tehetjük, az élmény
egészen újszerű lesz. A Kassa környékén fekvő
erdőkben több menedékház is található, egyet
közülük megismerhet ezen a kiránduláson.

CSÓNAKÁZÁS BUKÓCON
Az Idabukóci-tó Kassa központjától csupán 10 kilométerre fekszik, a Kassa környéki erdők övezetében.
Kellemes környezete ideális a pihenéshez, de az
itt eltöltött romantikus pillanatok elmaradhatatlan
pontja a vízibiciklizés vagy csónakázás.

WELLNESS ÉS VACSORA A BANKÓN****
A wellness egy kiváló módszer arra, hogyan
lazítsunk és új erőre kapjunk. A legrégebbi
kassai szálloda hangulatát már a XX. század elején
megörökítette Márai Sándor világhírű író. A város
feletti erdős területen álló Bankó Szálló**** ma is
igazán kellemes pihenőhely.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

Villa Cassa

KIKNEK AJÁNLJUK

PÁROKNAK

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Javasolt ruházat
Sportos/ Kényelmes
A kirándulás elérhető
áprilistól szeptemberig

ÚTVONALTERV
1. NAP
Utazás hőlégballonnal
Ebéd, pihenő
Vacsora és wellness a régi idők
szállodájában, a Hotel Bankóban****

2. NAP
Kerékpáros kirándulás a természetben
Ebéd, pihenő
Csónakázás az Idabukóci-tavon
Borkóstoló

Fekvés és környezet
Kassa
A csoport létszáma
2 fő
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
• Belépők
• Tevékenységek
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Szállás
Megjegyzés
• Foglalás legalább 10 nappal korábban
• A kirándulás-csomag igény szerint
variálható és módosítható
Szervező

visitkosice.org

Repülés hőlégballonnal
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KASSAI RÉGIÓ

KÉTNAPOS ÉLMÉNYSZERZŐ UTAZÁS

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park

A LEGNAGYSZERŰBB HELYEK
SZLOVÁKIÁBAN

Fedezze fel velünk Kelet-Szlovákia legszebb látnivalóit. Az egyedülálló szépségű nemzeti parkok és
UNESCO emlékhelyek biztosan senkit sem hagynak hidegen. Tökéletes, tikokat rejtő helyszínek és meglepetések, amelyek a legnagyszerűbb - TOP – jelzőt érdemelték ki. Hogy miért? Erre mindenki magától is
rájön. Nem kell megijedni egy kis verítéktől sem. Ez a kirándulás maradandó élmény lesz.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Tátrai Nemzeti Park, Szlovák Paradicsom Nemzeti Park,
Szepesi-vár (UNESCO), Lőcse (UNESCO), Igló
TÁTRAI NEMZETI PARK
Szlovákia büszkesége, ahonnan gyönyörű látvány
tárul Közép-Európa egyik legszebb hegységére,
amelyet gyakran „a kis Alpoknak” is neveznek. Ez
a látnivaló egész évben jó célpont, nyáron turistáknak, télen síelőknek is. A leginkább felkeresett
hely Tátralomnic, Ótátrafüred és a Csorba-tó. A
világhírű Lonely Planet útikönyv-sorozat a Tátrát
a legjelentősebb nyári európai desztinációként
jelölte meg 2019-ben. A Magas-Tátra a kalandvágyók
paradicsoma. Vízesések, magashegyi rétek és több
mint 100 ultramarin tó.
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SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka
és különleges látnivalóinak köszönhetően kapta
méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt
karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók
kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba zubogó
lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt, földfelszín
alatti barlangos területekből, gazda növény-és
állatvilágból áll. Több mint 300 km kijelölt ösvény
és via ferrata várja a turistákat, a kerékpárosokat
pedig 150 km kijelölt kerékpárút. A sziklamászók
számára ideális helyszín, akárcsak a síelők,
sífutók, sőt a jégmászók számára is télen.

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN UTAZNI
VÁGYÓNAK
LŐCSE
Lőcse városa méltán tartozik Kelet-Szlovákia
kincsei közé, különleges szépsége mindenkit
magával ragad. Gyönyörű központját 2 km
hosszúságban középkori várfal veszi körül.
Éppen az egyedi módon megőrzött történelemnek
köszönhetően került fel Lőcse az UNESCO
Világörökségi Listájára. A város büszkesége az
ország második legnagyobb székesegyháza – a
Szent Jakab-bazilika, amelynek belsejében a világ
legmagasabb késő gótikus oltára áll, a legendás
fafaragó Pál Mester alkotása.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

A SZEPESI –VÁR
Régiónk kétségtelenül legfotogénebb helyszíne,
amely a CNN és a National Geographic figyelmét
sem kerülte el. Az egyik legértékesebb történelmi
emlékhely, az ország büszkesége és az egyik legnagyobb közép-európai várkomplexum. Nem csoda
tehát, hogy a Szepesi-vár az UNESCO Világörökségi
Listáján is szerepel. A travertínó-domb tetején álló
kiterjedt várrom a széles vidék domináns helyszíne
és az egyik legértékesebb történelmi emlékhely
az egész országban. Forgatási helyszínként is
ismert, itt forgatták ugyanis Rob Cohen Sárkányszív
c. moziját 1992-ben. A Szepesi-várban általában
április 1-én kezdődik a szezon és egészen október
végéig várják a látogatókat.

IGLÓ (SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
Iglót gyakran emlegetik a Szlovák Paradicsomra nyíló
kapuként. Ez a 750 éves város ideális kiindulópontként szolgál a túrázás szerelmeseinek, és azoknak is,
akik szívesen megcsodálják a gótikus út és a vas út
emlékhelyeit, vagy az UNESCO Világörökségi Listáján
is szereplő látnivalókat. Közép-Európa legnagyobb
lencse formájú főterén több ritka meglepetés várja
a látogatót, mint pl. a Szűz Mária Mennybemeneteletemplom, amelynek 87 méter magas tornya a
legmagasabb az országban. A templomban lakó
harangok a mai napig szimbólumai a városnak, noha
a harangöntők története Iglón Konrád mesterrel
kezdődik. 1357-ben ő alapította az első harangöntő
műhelyt Szlovákiában.

ÚTVONALTERV
1. NAP
Kassa
A Szepesi-vár megtekintése (UNESCO)
Városnézés Lőcsén (UNESCO), beleértve a Szent
Jakab-székesegyház meglátogatását a világ
legmagasabb faoltárával
Szlovák Paradicsom NP – túra
a Tamásfalvi-kilátóhoz (könnyű)
Szállás a Hotel Metropolban****, Igló
Éjszakai látogatás Szlovákia legmagasabb
templomtonyába, városnézés Iglón
Wellness

2. NAP
Magas Tátra NP – Tátralomnic

Spišský hrad

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A kirándulás hossza
2 nap/1 éjszaka
A csoport létszáma
6-25 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósításához legalább
6 személy részvétele szükséges
Fekvés és környezet
A Szepesi-régió
Javasolt ruházat
• Stabil lábbeli
• Turistaöltözet
• Eső és szélbiztos öltözet

Ebéd a Skalnaté Pleso étteremben

A kirándulás elérhető
• májustól októberig - ha a Szepesivárat is meg szeretné látogatni
• januártól-decemberig

Csorba-tó

Szervező

Felvonóval a Kőpataki-tóhoz, 1751 tszf.
magasság

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás Kassáról a Szepességbe és vissza
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Belépő az emlékhelyekre
• Szakképzett idegenvezetés
• Műszaki kíséret
• Szállás kétágyas Standard
szobákban, 2 személy részére,
reggelivel – Hotel Metropol**** Igló
• Vacsora és wellness a Hotel
Metropolban****, Igló
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Felvonó menetdíja a Kőpataki-tóhoz
• Utazási biztosítás
• Ebéd
Megjegyzés
• Felár ellenében magasabb kategóriájú szoba
igényelhető - Exclusive
• Foglalás legalább 8 nappal korábban

Séta a Csorba-tó körül
Visszaút Kassára

vylety.kosiceregion.com
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HÁROMNAPOS, ÉLMÉNYKBEN GAZDAG UTAZÁS

Dobsinai-jégbarlang

A TERMÉSZET LENYŰGÖZŐ EREJE
A Szepesség szívében egyedi, természetes és egyben
kulturális gazdaság rejtőzik. Tartson velünk, jöjjön el egy
kalandos kirándulásra a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkba,
amelynek környezete valóban olyan, akár az édenkert. A
földfelszín alá is betérünk, egy különleges jégbirodalomba,
amely az UNESCO Világörökségi Listáján is szerepel, végül
pedig a föld üregeiből feltörő termálvízben töltekezünk új
energiákkal, az Aquacity Poprád vízivilágában.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park,
Dobsinai-jégbarlang (UNESCO),
AquaCity Poprád Vízivilág
SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka
és különleges látnivalóinak köszönhetően kapta
méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt
karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók
kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba zubogó
lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt, földfelszín
alatti barlangos területekből, gazda növény-és
állatvilágból áll. Több mint 300 km kijelölt ösvény
és via ferrata várja a turistákat, a kerékpárosokat
pedig 150 km kijelölt kerékpárút. A sziklamászók
számára ideális helyszín, akárcsak a síelők,
sífutók, sőt a jégmászók számára is télen.
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A DOBSINAI-JÉGBARLANG
A Dobsinai-jégbarlang Szlovákia legnagyobb
és legszebb természeti kincsei közé tartozik.
Világviszonylatban is az egyik legnagyobb
látogatható jégbarlang, ráadásul kívül esik az
alpesi környezeten, ezért teljesen egyedi. 2000
óta szerepel az UNESCO Világörökség listáján.
A Dobsinai- jégbarlangnak a történelme is
mozgalmas, ezért a felfedezése óta mindig is
közkedvelt, gyakran látogatott látnivaló. Az első
olyan barlang, ahol villanyvilágítást vezettek be
és már 1878-ban egy gondozott hegyi parkot
alakítottak ki a barlanghoz vezető úton.

KIKNEK AJÁNLJUK

AKTÍV FELNŐTTEKNEK
TEAM BUILDING
AQUACITY POPRÁD
Az AquaCity Poprád a szórakozás, és a pihenés
világa. Az Aquaparkhoz 13 külső és belső, termálvízzel
feltöltött medence tartozik, vizük 28-38 °C-os, van
óriáscsúszda és több mint 350 vizes szórakozás,
játék. A termálmedencék vize 1300 méter mélyről
fakad, egy technológiai folyamat segítségével
50°C-ról 36-38°C-ra hűtik, és több mint 20, az
emberi egészségre kedvezően ható ásványi elemet
tartalmaz. Kedvezően befolyásolják a légzőszervi
és mozgásszervi problémákat, a vérkeringési
zavarokat, az idegrendszert és kozmetikai hatásuk
is van. A medencék felülete rozsdamentes acél, így
a klór használata minimális. A víz fertőtlenítésére
UV-fény segítségével történik, amely kíméli a bőrt és
a szemet is.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

Národný park Slovenský raj

ÚTVONALTERV
1. NAP
Utazás Kassáról a Szlovák Paradicsom
Nemzeti Parkba – Erdőalja (Podlesok)
Egész napos túra:
Via Ferrata Kyseľ, idegenvezetővel és szakmai
előadással (CSAK 6.15-10.31. között elérhető)
Alternatív program: Egész napos túra Suchá
Belá/Hernád-áttörés/Piecky (a Szlovák
Paradicsom északi része)
Késői ebéd Erdőalján, pihenő
Utazás Iglóra
Szállás a Hotel Metropolban****,
Igló (Standard kétágyas szobák)
Vacsora – bor-és ételkóstoló, élőzenével –
szlovák népzene

2. NAP
Reggeli a Hotel Metropolban****, Igló
Utazás a Dobsinai-jégbarlanghoz
A barlang megtekintése
Ebéd
Zejmár-szurdok, idegenvezetővel
(a Szlovák Paradicsom déli része)
Szállás és vacsora – Hotel Metropol****, Igló
Wellness/szabad időtöltés

3. NAP
Reggeli a Hotel Metropolban****, Igló
AquaCity Poprád – egész napos időtöltés
a vízivilágban
Utazás Poprádról Kassára

BONUS
• Az ár tartalmazza a bőséges, svédasztalos reggelit
• Korlátlan belépő a wellnessbe
• Korlátlan belépő a fitnessbe
• Korlátlan wifi hozzáférés

AquaCity Poprad

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A kirándulás hossza
3 nap/2 éjszaka

Fekvés és környezet
• Szlovák Paradicsom NP
• Poprád
• Igló

A csoport létszáma
6-25 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósításához
legalább 6 személy részvétele
szükséges

Javasolt ruházat
• Stabil lábbeli
• Turistaöltözet
• Eső és szélbiztos öltözet

A Via Ferrata Kyseľ
nehézségi foka
• nehéz
• 179 magassági méter
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Szakképzett idegenvezetés
• Műszaki kíséret
• Ferrata-készlet
• Belépő a szurdokba
• Belépő az AquaCity Poprádba
• Vacsora bor-és termékkóstolóval
• Vacsora
• Szállás kétágyas Standard
szobákban, 2 személy részére,
reggelivel – Hotel Metropol****
Igló
• Belépő a wellnessbe a Hotel
Metropolban****, Igló
*BÓNUSZ – kedvezmény egy
következő kirándulásra
Megjegyzés
Foglalás legalább 8 nappal
korábban

Szintkülönbség
1470 m

A kirándulás elérhető
tavasztól őszig
Korlátozott hozzáférés
június 15-től szeptember 30-ig
• Via Ferrata Kyseľ
• Dobsinai-jégbarlang

Az útvonal hossza
mintegy 2 óra

Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Belépő a barlangba és pótdíj a fényképezéshez
• Utazási biztosítás
• Ebédek
Megjegyzés
• ZFelár ellenében a szoba magasabb
kategóriájúra cserélhető – Exclusive
Szervező

vylety.kosiceregion.com
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Thermal Šírava Spa Resort ****

ZEMPLÉN GYÖNGYSZEMEI

Zemplén a múltban is és ma is a meglepetések vidéke. Fedezze
fel a Széles-tó partján épült új szállodát, ahol a pihenés merőben
új fogalom, gyönyörködjön a természeti rezervátumokban vagy
látogasson meg egy középkori várat. Olyan UNESCO-emlékhelyeket és
helyszíneket ajánlunk, ahol minden gerendának, falnak története van.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Thermal Šírava Spa Resort****, Vinnai-vár, Vihorláti-őserdő (UNESCO),
oroszsebesi Szent Miklós-fatemplom (UNESCO)
OROSZSEBES (RUSKÁ BYSTRÁ)
A Vihorlát alatt húzódó erdők csodálatos
környezetében, Oroszsebes községben található az
UNESCO Világörökségi listáján szereplő szlovákiai
fatemplomok legkeletebbre fekvő képviselője:
A Szent Miklós tiszteletére emelt templom. A
templom 1730-ban épült. A falu közepén emelkedő
dombtetőn áll és megjelenése látványos kontrasztot
képez a környező termetes fák zöld hátterével.
Különleges, békés hely ez, ahol az aprócska templom
árnyékában, magasztos természeti környezetben
jólesik egy kicsit elmélkedni az élet nagy kérdéseiről.

38

VADÁSZFALVA (BEŇATINA)
A Szobránci-járásban fekvő Vadászfalván egy
gyönyörű, szinte titokzatos emlékhely várja
a látogatót – a Vadászfalvi travertin. Nagyon
népszerű az itt magasodó travertin-fal, amely
mintha egy cethalat ábrázolna. Hogy ez tény vagy
inkább csak optikai csalódás, erről évek óta folynak
a viták. Ön is csatlakozhat valamelyik véleményhez,
ha ezen a varázslatos helyen keresi az üdítő
pihenést. Az itt kialakult tó vize szikrázóan tiszta
és sokak számára ismeretlen.

A VINNAI-VÁR
A Vinnai-vár egy XIII. századi gótikus várrom a község
közelében. Valószínűleg a XIII. század második felében
épült, a Lengyelország felé vezető útvonal védelme
érdekében. A várban máig részben fennmaradtak
a reneszánsz boltívek, ablak-és ajtónyílások és az
egyes részeken az eredeti vakolat. Pincék és kandallók
nyomai is fellelhetők. A várban megismerhetünk
néhány középkori mesterséget (pl. a kovácsmesterség,
a takácsmesterség, a fafaragás, fazekasmesterség
vagy a kőműves munka alapjait). Gyönyörű hely ez,
ahonnan a Kelet-szlovákiai alföld csodás panorámája
tárul elénk.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

VŠETKÝCH
CESTOVATEĽOV
ÚTVONALTERV
1. NAP
Utazás, indulás Kassáról
Tengerszem – könnyű túra a Vihorlátiőserdőben (UNESCO)
Szállás a Thermal Šírava Spa Resort ****
ban, Széles-tó
1x korlátlan belépő a vízivilágba és
a wellness-zónába (geotermál medencék, vízi
játékok, szaunavilág, pihenő zóna, peeling
a gőz-szaunában, stb.)

THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****
A Thermal Šírava Spa Resort **** a Széles-tó partján
épült, a Vihorláti-hegyek és a Kelet-szlovákiai alföld
tövében. Ez a négycsillagos üdülőközpont magas
kategóriájú szállást és vízivilágot is kínál. A Thermal
Šírava Spa Resort **** egyedi kincse a geotermikus
furat, amelynek köszönhetően élvezhetjük a termálvíz
áldásos hatását. Különösen kedvezően hat az izomzat
és a bőr megbetegedéseire, a reumás artritiszre,
a nőgyógyászati problémákra és a női meddőség
kezelésére. A víz a szívfrekvenciát is stabilizálja,
feszesíti és kisimítja a bőrt, ellazítja a testet. Ön is
kirpóbálhatja Szlovákia legnagyobb wellness-központját, szauna-szeánszokkal, kozmetikai kezeléssel,
masszázzsal és sok minden mással. Itt új erőre kaphat,
visszenyerheti belső nyugalmát és egyensúlyát.

A VIHORLÁTI-ŐSERDŐ
Kelet-Szlovákia „tengerét“, a Széles-tavat a
Vihorláti-hegyek veszik körül. Ennek a hegységnek
a része a Vihorláti-őserdő, egy édenkertet idéző
természetes, emberi érintéstől mentes csendélet.
További három kelet-szlovákiai, további hat
ukrajnai őserdővel, valamint hat németországi
régi erdőséggel egy bejegyzésben szerepel az
UNESCO Világörökség Listáján – A Kárpátok
ősbükkösei és Németország régi bükkerdői. A
Vihorláti-ősbükkösbe a különleges Tengerszem
felől léphetünk be, amely a harmadik legnagyobb
természetes tó Szlovákiában, a Magas Tátrában
fekvő Csorba-tó és a Nagy-hincói –tó után.

Vacsora

2. NAP
Az oroszsebesi fatemplom megtekintése
(UNESCO)
A türkiz színű tó Vadászfalván
Ebéd
1x korlátlan belépő a vízivilágba és
a wellness-zónába (geotermál medencék, vízi
játékok, szaunavilág, pihenő zóna, peeling
a gőz-szaunában, stb.)
Vacsora

3. NAP
Túra a Vinnai-várhoz
A Vinnai-vár megtekintése idegenvezetővel –
középkori mesterségek bemutatója
A program színesíthető a nagymihályi bor
út borainak kóstolójával a várkonyhában,
hidegtálas frissítőkkel vagy meleg ételekkel

Vadászfalva

Visszautazás Kassára

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A kirándulás hossza
3 nap/2 éjszaka
A csoport létszáma
6-20 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósításához
legalább 6 személy részvétele
szükséges
Fekvés és környezet
Széles-tó – Alsó-Zemplén
A kirándulás elérhető
márciustól novemberig

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás: Kassa –Széles-tó - Kassa
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Belépő az emlékhelyekre
• Szakképzett idegenvezetés
• Műszaki kíséret
• Kényelmes szállás a Thermal Šírava Spa Resort ****
ban (2-ágyas, pótágyazható szobák)
• 2x korlátlan belépő a Thermalparkba - vízivilág és wellness
• Reggeli és vacsora
Megjegyzés
Foglalás legalább 8 nappal korábban
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Utazási biztosítás
• borkóstoló hideg frissítőkkel a Vinnai-várban
• Ebéd
Szervező

Javasolt ruházat
• Stabil lábbeli
• Turistaöltözet

vylety.kosiceregion.com
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Thermal Šírava Spa Resort****

KÉNYEZTESSE MAGÁT

Abba a régióban hívjuk most Önöket, ahol a kellemes pihenés mellett
megkóstolhatja az egyik legjobb, Szlovákiában készített bort is. Jöjjön
el a Vihorláti-őserdők közepébe , hogy az új építésű Thermal Šírava
Spa Resortban**** lazíthasson, megkóstolhassa a királyok borát és
meglásson egy olyan csodás fatemplomot, amely építészete és belső
tere révén felkerült az UNESCO Világörökségi Listájára. Ha velünk tart,
egyedülálló, békés helyek várják.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Thermal Šírava Spa Resort****, Tokaji Borvidék,
oroszsebesi Szent Miklós-fatemplom (UNESCO)
OROSZSEBES (RUSKÁ BYSTRÁ)
A Vihorlát alatt húzódó erdők csodálatos
környezetében, Oroszsebes községben
található az UNESCO Világörökségi listáján
szereplő szlovákiai fatemplomok legkeletebbre
fekvő képviselője: A Szent Miklós tiszteletére
emelt templom. A templom 1730-ban épült. A falu
közepén emelkedő dombtetőn áll és megjelenése
látványos kontrasztot képez a környező termetes
fák zöld hátterével. Különleges, békés hely ez,
ahol az aprócska templom árnyékában, magasztos
természeti környezetben jólesik egy kicsit
elmélkedni az élet nagy kérdéseiről.
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THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****
A Thermal Šírava Spa Resort **** a Széles-tó partján
épült, a Vihorláti-hegyek és a Kelet-szlovákiai alföld
tövében. Ez a négycsillagos üdülőközpont magas
kategóriájú szállást és vízivilágot is kínál. A Thermal
Šírava Spa Resort **** egyedi kincse a geotermikus
furat, amelynek köszönhetően élvezhetjük a
termálvíz áldásos hatását. Különösen kedvezően hat
az izomzat és a bőr megbetegedéseire, a reumás
artritiszre, a nőgyógyászati problémákra és a női
meddőség kezelésére. A víz a szívfrekvenciát is
stabilizálja, feszesíti és kisimítja a bőrt, ellazítja a
testet. Ön is kipróbálhatja Szlovákia legnagyobb
wellness-központját, szauna-szeánszokkal,
kozmetikai kezeléssel, masszázzsal és sok minden
mással. Itt új erőre kaphat, visszanyerheti belső
nyugalmát és egyensúlyát.

A TOKAJI BORVIDÉK
Tokaj elsősorban a királyok borának otthona, de
más érdekességet is rejt. Nemcsak a történelmi
tufapincék, a borral telt hordók, a festői szépségű
és gazdag történelmi múltat megélt falucskák
miatt különleges, hanem az itt élő dolgos
emberek, szőlőgazdák és termelők miatt is,
akik mindezt kemény, lelkiismeretes munkával
ápolják. Meseszép séták a szőlőültetvényeken és
a környező természetben, hagyományos hazai
konyha és a hangulatos falusi szálláshelyek
bizonyára minden látogatót elvarázsolnak.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN UTAZNI
VÁGYÓNAK
ÚTVONALTERV
1. NAP
Utazás, indulás Kassáról
Tengerszem – könnyű túra a Vihorlátiőserdőben (UNESCO) /alternatív úticél: a
Ránkfüredi-gejzír - nemzeti kulturális
emlékhely
Szállás a Thermal Šírava Spa Resort ****-ban,
Széles-tó
1x korlátlan belépő a vízivilágba és a
wellness-zónába (geotermál medencék, vízi
játékok, szaunavilág, pihenő zóna, peeling a
gőz-szaunában, stb.)
Vacsora

2. NAP
Reggeli
1x korlátlan belépő a vízivilágba és a
wellness-zónába (geotermál medencék, vízi
játékok, szaunavilág, pihenő zóna, peeling a
gőz-szaunában, stb.)
Ebéd
Utazás a Tokaji Borvidékre – Szlovákia
legkisebb, de annál jelentősebb borvidéke
A hordó alakú kilátó megtekintése – 2016-ban
elnyerte az év építménye díjat
A szőlőültetvények megtekintése
Tokaji borok kóstolója egy középkor pincében,
hagyományos zempléni vacsorával
Visszatérés a Thermal Šírava Spa
Resort ****-ba, Széles-tó

3. NAP
Reggeli

Tokaji szőlőültetvények

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A kirándulás hossza
3 nap/2 éjszaka
A csoport létszáma
6-20 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósításához
legalább 6 személy részvétele
szükséges
Fekvés és környezet
Alsó-Zemplén - Széles-tó és
a Tokaji Borvidék
A kirándulás elérhető
februártól decemberig

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás: Kassa –Széles-tó – Tokaji Borvidék - Kassa
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Belépő az emlékhelyekre
• Szakképzett idegenvezetés
• Műszaki kíséret
• Kényelmes szállás a Thermal Šírava Spa Resort ****
ban (2-ágyas, pótágyazható szobák)
• 2x korlátlan belépő a Thermalparkba - vízivilág és wellness
• Reggeli és vacsora a szállóban
• Borkóstoló és zempléni vacsora Tokajban
Megjegyzés
Foglalás legalább 8 nappal korábban
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Utazási biztosítás
• Ebéd

Szervező

vylety.kosiceregion.com

Az oroszsebesi fatemplom megtekintése
(UNESCO)
Utazás a vadászfalvi türkiz tóhoz
Visszautazás Kassára

Az oroszsebesi Szent Miklós-fatemplom
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A Dardanellák nyári rezidencia

A MÚLT NYOMÁBAN, EGÉSZEN A
SZLOVÁK PARADICSOM SZÍVÉIG
A természet és az elmúlt idők történetei mindig csábítóak. Hagyja most
Ön is, hogy rabul ejtsék a szepesi történelmi városok utcái, KözépEurópa legnagyobb középkori várának falai és a Szlovák Paradicsom
vadregényes vízesései. Ismerje meg az UNESCO Világörökségi Listájára
is felkerült régi városok történelmét és egy igazi természeti paradicsom
különleges szépségeit.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Igló, Márkusfalvi-kastély és a Dardanellák nyári rezidencia, Lőcse,
a Szepesi-vár és környéke (UNESCO), Szlovák Paradicsom Nemzeti
Park és a Dobsinai-jégbarlang (UNESCO)
IGLÓ, A MÁRKUSFALVI KASTÉLY ÉS
A DARDANELLÁK NYÁRI REZIDENCIA
Iglót gyakran emlegetik a Szlovák Paradicsomra
nyíló kapuként. Ez a 750 éves város ideális
kiindulópontként szolgál a túrázás szerelmeseinek,
és azoknak is, akik szívesen megcsodálják a
gótikus út és a vas út emlékhelyeit, vagy az UNESCO
Világörökségi Listáján is szereplő látnivalókat. A
kulturális és sportesemények színes kínálata az év
minden időszakában jó szórakozást nyújt. A közeli
Márkusfalván álló reneszánsz-barokk kastélyban
ma a történelmi bútorokról láthatunk kiállítást. A
Dardanellák Nyári Rezidenciában pedig egy billentyűs
hangszer-kiállítás kapott helyet, csodálatos
nagyterme főként koncertek helyszíne.
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LŐCSE ÉS A MÁRIA-HEGY
Lőcse városa méltán tartozik Kelet-Szlovákia kincsei
közé, különleges szépsége mindenkit magával ragad.
Gyönyörű központját 2 km hosszúságban középkori
várfal veszi körül. Éppen az egyedi módon megőrzött
történelemnek köszönhetően került fel Lőcse az
UNESCO Világörökségi Listájára. A város büszkesége
az ország második legnagyobb székesegyháza – a
Szent Jakab-bazilika, amelynek belsejében a világ
legmagasabb késő gótikus oltára áll, a legendás
fafaragó Pál Mester alkotása. Lőcse és a Mária-hegy
a leggyakrabban felkeresett zarándokhely
Szlovákiában.

A SZEPESI –VÁR ÉS KÖRNYÉKE
Régiónk kétségtelenül legfotogénebb helyszíne,
amely a CNN és a National Geographic figyelmét
sem kerülte el. Az egyik legértékesebb történelmi
emlékhely, az ország büszkesége és az egyik
legnagyobb közép-európai várkomplexum. Nem
csoda tehát, hogy a Szepesi-vár az UNESCO
Világörökségi Listáján is szerepel. Érdekességét
fokozza, hogy a közelében is számos
egyedi látnivaló található. Az UNESCO Világörökség
részeként egy emlékhely-komplexum került
bejegyzésre, amely a Szepesi-vár tartalmazza a
zsigrai Szentlélek-templomot, Szepeshelyt és a
Szent Márton-székesegyházat, Szepesváralját és
Lőcse városát.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

A SZLOVÁK PARADICSOM
NEMZETI PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka
és különleges látnivalóinak köszönhetően kapta
méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt
karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók
kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba zubogó
lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt, földfelszín
alatti barlangos területekből, gazda növény-és
állatvilágból áll.

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN UTAZNI
VÁGYÓNAK
ÚTVONALTERV
1. NAP
Igló, Márkusfalva
Városnézés Iglón, idegenvezetővel
A Márkusfalvi –kastély és a Dardanellák nyári
rezidencia megtekintése (egyénileg)

2. NAP
Városnézés Lőcsén (egyénileg)
A Mária-hegyi zarándokhely meglátogatása
(egyénileg)
A Szepesi-vár, Szepeshely, a hatkóci kastély
és a zsigrai kistemplom megtekintése
(egyénileg)

3. NAP
Szlovák Paradicsom:
Csingó – Tamásfalvi-kilátó –Hernád-áttörés,
Létánfalvi-malom –Kolostor-szakadékMenedékkő – Ördögsziget – A Fehér-patak
torkolata – Csingó (egyénileg, ill. idegenvezető
rendelhető)

Tamásfalvi-kilátó

Lőcse

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Igló
Utazás
Egyénileg
A kirándulás elérhető
Egész évben
Javasolt ruházat
Kényelmes cipő és ruházat
Fekvés és környezet
Szepesség történelmi vidéke és a
Szlovák Paradicsom Nemzeti Park

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
Szakképzett idegenvezető
Megjegyzés
Foglalás legalább 8 nappal korábban
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Belépő a kulturális és történelmi
emlékhelyekre, az állatkertbe, a nemzeti parkba
• Utazási biztosítás
• Szállás
• Étkezés
• Utazás
Szervező

vylety.kosiceregion.com
spisskanovaves.eu/navstevnik
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HÁROMNAPOS ROMANTIKUS UTAZÁS SZERELMESPÁROK RÉSZÉRE

Igló

ROMANTIKUS ÚT A
SZEPESI NAGYVÁROSBA

Töltsön el kellemes pillanatokat kedvesével Igló városának megkapó
környezetében. A szép látnivalók és a kiváló szolgáltatások tökéletes
kikapcsolódást nyújtanak. A romantikus helyeken egyben új ismereteket
is szerezhet. Jöjjön a Szepességbe, ismerje meg legszebb helyszíneit,
amelyek örökre az emlékezetébe vésődnek.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Szlovákia legmagasabb templomtornya, fényképezkedés gótikus jelmezekben a parkban és a
Kívánsághelyen, Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
SZLOVÁKIA LEGMAGASABB
TEMPLOMTORNYA
Igló városának és a Szepesi régiónak is egyik
legismertebb, meghatározó építménye. A Szűz
Mária Mennybemenetele-templom tornya 87 méter
magas. A templomban található a Szepességben
legmagasabb állított harangláb, benne öt harang
lakik. A legrégebbi harangot a XV. században
öntötték, a legnehezebb pedig 5 320 kg. 155
lépcsőfok megmászása után egy csodás panoráma
tárul elénk Európa leghosszabb, lencse-formájú
főterére, a Tátrára és az egész Szepességre.
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A LENCSE-FORMÁJÚ FŐTÉR ÉS
A KÍVÁNSÁGHELY
Az iglói főtér a legszebbek közé tartozik Szlovákiában
és a maga nemében, európai viszonylatban a
leghosszabb. Itt áll a Konrád Mesternek szentelt
emlékmű, aki a legjelentősebb harangöntő műhely
alapította Szlovákia területén. Ha itt kimondunk egy
kívánságot és megkongatjuk a harangot, egész a
mennyekig száll, hogy meghallgatásra találjon.

A SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI
PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka
és különleges látnivalóinak köszönhetően kapta
méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt
karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók
kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba zubogó
lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt, földfelszín
alatti barlangos területekből, gazda növény-és
állatvilágból áll.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

PÁROKNAK
ÚTVONALTERV
1. NAP

Megérkezés Iglóra, a Hotel Metropolba****
Pihenés a wellness-központban, vacsora

2. NAP
Reggeli után a templomtorony megtekintése
Fényképezkedés gótikus jelmezekben (kölcsönzés
a Turisztikai Információs Irodán keresztül)
Városnézés Iglón – múzeum, képtár, állatkert,
kávéházak (egyénileg)
Este pihenő a wellnesben és vacsora

3. NAP
Reggeli után könnyű túra a Szlovák
Paradicsomban (pl. a Tamásfalvi-kilátóhoz)

Tamásfalvi-kilátó

Hazautazás

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Igló
Utazás
egyénileg
A kirándulás elérhető
Egész évben
Fekvés és környezet
Szepesség történelmi vidéke és a
Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• 2x szállás egy romantikus hangulatú, Exclusive
kategóriájú szobában a Hotel Metropolban****, Igló
• egy palack bor
• félpanziós ellátás
• korlátlan belépő a szálloda fitness és
wellness központjába
• 2x20 perces relaxációs masszázs
• wi-fi csatlakozás a szobán és a
szálloda helyiségeiben
• parkolás a szálloda parkolójában
• Szlovákia legmagasabb templomtornyának
megtekintése
• a Kívánsághely meglátogatása, fényképezkedés
korabeli gótikus jelmezekben
• késői kijelentkezés a szállodából
Megjegyzés
Az utazási csomag közvetlenül az iglói Hotel
Metropol**** recepcióján megrendelhető
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Belépő a múzeumba, képtárba, állatkertbe, stb.
• Belépő a Szlovák Paradicsomba, parkolás
• Utazás
• Biztosítás

Szlovákia legmagasabb templomtornya

Szervező

hotel-metropol.sk
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HÁROMNAPOS UTAZÁS GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE

Monkeyland Kötélpálya-park

CSALÁDI KIRÁNDULÁS
TELIS-TELE ÉLMÉNYEKKEL

Pakolja fel a családját és utazzon el egy felejthetetlen élményeket ígérő szórakoztató kirándulásra
Iglóra! Az érdekes látnivalókat és jópofa játékokat a szülők és a gyerekek egyaránt élvezni fogják.
Fedezzék fel együtt az ország egszebb pontjait. Igló, a szepesi nagyváros igazán valóban bővelkedik az érdekes helyszínekben. Induljon el Ön is az új történetek és izgalmas tények nyomában.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

A legmagasabb templomtorony Szlovákiában és a Kívánsághely,
Állatkert és a Monkeyland Kötélpálya-park, a Szlovák
Paradicsom Nemzeti park.
SZLOVÁKIA LEGMAGASABB
TEMPLOMTORNYA

A LENCSE-FORMÁJÚ FŐTÉR ÉS A
KÍVÁNSÁGHELY

KIKNEK AJÁNLJUK

GYERMEKES CSALÁDOK

A LEGKISEBB ÁLLATKERT
SZLOVÁKIÁBAN ÉS A MONKEYLAND
KÖTÉLPÁLYA-PARK

Igló városának és a Szepesi régiónak is egyik

Az iglói főtér a legszebbek közé tartozik Szlovákiában és

legismertebb, meghatározó építménye. A Szűz Mária

a maga nemében, európai viszonylatban a leghosszabb.

Az állatkert egy 8 hektáros területen fekszik a Madaras

Mennybemenetele-templom tornya 87 méter magas. A

Itt áll a Konrád Mesternek szentelt emlékmű, aki a

park erdős területén. 500-nál is több állat lakik benne,

templomban található a Szepességben legmagasabb

legjelentősebb harangöntő műhely alapította Szlovákia

130 faj képviselői, közöttük olyan veszélyeztetett fajok

állított harangláb, benne öt harang lakik. A legrégebbi

területén. Ha itt kimondunk egy kívánságot és

is, amelyek a Vörös Könyvben is bejegyzésre kerültek.

harangot a XV. században öntötték, a legnehezebb

megkongatjuk a harangot, egész a mennyekig száll, hogy

A gyerekeket várják itt a játszóterek, felfújható vár, a

pedig 5 320 kg. 155 lépcsőfok megmászása után egy

meghallgatásra találjon.

trambulin, lovagolhatnak is és a cukrászdában biztosan

csodás panoráma tárul elénk Európa leghosszabb,

jól fog esni egy kis frissítő édesség. A Monkeyland

lencse-formájú főterére, a Tátrára és az egész

Kötélpálya-park az állatkert közvetlen közelében

Szepességre.

található. 4 különféle nehézségi fokozatú pálya közül
lehet választani, ezek egyike a legkisebbek számára
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is alkalmas. A biztonságról az ún. végtelenített kötél
gondoskodik.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

A SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka és
különleges látnivalóinak köszönhetően kapta méltó
nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt karszt
fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók kanyonjaiból,
szurdokokból, szakadékokba zubogó lenyűgöző
vízesésekből, kiterjedt, földfelszín alatti barlangos
területekből, gazdag növény-és állatvilágból áll.

Iglói Állatkert

ÚTVONALTERV
1. NAP
Megérkezés Iglóra, a Hotel Prevezába**
Szórakoztató időtöltés az Alexparkban
(fedett játszóház)

2. NAP
Városnézés Iglón és a templomtorony
megtekintése
Szórakozás a strandon

3. NAP
Az állatkert megtekintése
Monkeyland Kötélpálya-park
Hazautazás

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

A lencse formájú főtér Iglón

Az útvonal kezdete/vége
IglóUtazás
egyénileg
A kirándulás elérhető
április 20-tól október 20-ig
Fekvés és környezet
Szepesség történelmi vidéke és a
Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• 2x szállás a Preveza Hotelben** Iglón
családi vacsora az érkezés napján a
szálloda éttermében
• Belépők a strandra és a fedett uszodába
a kirándulás teljes időtartama alatt
• Belépő Szlovákia legmagasabb
templomtornyába
• Belépő az állatkertbe, az Aquaterra
pavilonba, állatkerti szuvenír a
gyerekeknek
• Belépő az Alexparkba
• Belépő a Monkeyland Kötélpálya-parkba
Megjegyzés
Az utazási csomag közvetlenül az iglói
Hotel Preveza** recepcióján megrendelhető
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Utazás és biztosítás
Szervező

hotel-preveza.sk
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HÁROMNAPOS KALAND

Szlovák Paradicsom Nemzeti park

HÉTVÉGI ADRENALIN-MENÜ
SZEPESSÉGI MÓDRA

Színezze újra utazási élményeit és élvezze ki ezt a derekas adag adrenalint
a szepesi nagyvárosban. Jöjjön el egy olyan kirándulásra, amely
garantáltan bevésődik az emlékezetébe. Megismerheti Igló városát felülről,
Szlovákia legmagasabb templomtornyából, elmeséljük Konrád mester
történetét és a legbátrabbak akár a repülést is kipróbálhatják az egész régió
felett, pilótaként.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Igló, Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
A SZLOVÁK PARADICSOM
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége ritka
és különleges látnivalóinak köszönhetően kapta
méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt
karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett folyók
kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba zubogó
lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt, földfelszín
alatti barlangos területekből, gazda növény-és
állatvilágból áll. Több mint 300 km kijelölt ösvény
és via ferrata várja a turistákat, a kerékpárosokat
pedig 150 km kijelölt kerékpárút. A sziklamászók
számára ideális helyszín, akárcsak a síelők, sífutók,
sőt a jégmászók számára is télen.
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IGLÓ
Iglót gyakran emlegetik a Szlovák Paradicsomra nyíló
kapuként. Ez a 750 éves város ideális kiindulópontként
szolgál a túrázás szerelmeseinek, és azoknak is,
akik szívesen megcsodálják a gótikus út és a vas
út emlékhelyeit, vagy az UNESCO Világörökségi
Listáján is szereplő látnivalókat. Európa legnagyobb
lencse-formájú főterén számos igazán különleges
meglepetés vár ránk, ilyen például a Szűz Mária
Mennybemenetele-templom, amelynek 87 méter
magas tornya a legmagasabb Szlovákiában. A templom
harangjai a mai napig a város jelképei. A harangöntés
történetét Iglón Konrád mester kezdte írni, aki
1357-ben megalapította az első gótikus harangöntő
műhelyt Szlovákiában.

A KÍVÁNSÁGHELY
Az iglói Kívánsághely egyben a Konrád Mesternek
szentelt emlékmű, aki a legjelentősebb harangöntő
műhelyt alapította a Szepesség és egyben Szlovákia
területén. Az emlékmű része egy félbemetszett
harang, amelynek íves teteje alá bújva elmondhatjuk
a kívánságunkat és egy a kis harang megkongatásával jelképesen egészen a mennyekig repíthetjük.
Itt látható az egyik legrégebben öntött harang
Szlovákiában, amely a XIV. és XV. század fordulóján
készült.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

KIKNEK AJÁNLJUK

PÁROKNAK, A
TÖRTÉNELEM, A
TERMÉSZET ÉS
AZ ADRENALIN
SZERELMESEINEK
Korhatár a repülés esetében: csak 8 év felett

ÚTVONALTERV
1. NAP
Szlovákia legmagasabb templomtornyának
meglátogatása
A Kívánsághely
Igló központjának megtekintése (Európa
leghosszabb lencse-formájú főtere)
Szállás a RESA** Panzióban, Iglón

2. NAP
A Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
megtekintése

Igló

Egy szurdok kiválasztása a látogatók
fizikai erőnléte szerint. Érdeklődés esetén
szakképzett idegenvezető is kérhető
Szállás a RESA** Panzióban, Iglón

3. NAP
Repülőgépen kirándulás, amelyben pilótaként
is vezethetjük a gépet a Szepesi-vár és Lőcse
felett (30 perc). A repülést csak biztonságos
időjárási viszonyok mellett tudjuk megvalósítani.
Kedvezőtlen időjárás esetén a program vagy az
egyes tevékenységek sorrendje módosítható.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Fekvés és környezet
Igló
A kirándulás elérhető
egész évben
A csoport létszáma
1 főtől
Javasolt ruházat
sportos, kényelmes
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• 2x szállás a RESA Panzióban** Iglón
• Érkezéskor „Energikus“ frissítő
• 30 perces repülés 1 fő részére
• Szlovákia legmagasabb templomtornyának
megtekintése
• A Kívánsághely megtekintése
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
Szervező

atus.sk

compact.sk

Kívánsághely
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NÉGYNAPOS ISMERETTERJESZTŐ ÉS ÉLMÉNYSZERZŐ UTAZÁS

A Szepesi-vár

AZ ELÉRHETŐ UNESCO

Kelet-Szlovákia szinte át van szőve az UNESCO Világörökségi Listáján is szereplő
érdekes emlékhelyekkel és helyszínekkel. Ismerje meg Ön is ezt az anyatermészet
alkotta és az elődeink által ránk hagyott gazdagságot. Együtt bejárjuk a legértékesebb helyszíneket –a Szepességet meghatározó vártól egészen a titokzatos dobsinai
barlangig. Az UNESCO nyomában tett barangolás az AquaCity Poprád-ban
zárul, ahol új erőre kaphatunk.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Szepesi-vár (UNESCO), Lőcse (UNESCO), Szentlélek-templom Zsigrán
(UNESCO), Szepeshely (UNESCO), Dobsinai-jégbarlang (UNESCO),
Szlovákia legmagasabb templomtornya Iglón, AquaCity Poprád
A SZEPESI –VÁR
Régiónk kétségtelenül legfotogénebb helyszíne, amely
a CNN és a National Geographic figyelmét sem kerülte
el. Az egyik legértékesebb történelmi emlékhely,
az ország büszkesége és az egyik legnagyobb
közép-európai várkomplexum. Nem csoda tehát,
hogy a Szepesi-vár az UNESCO Világörökségi Listáján
is szerepel. A travertínó-domb tetején álló kiterjedt
várrom a széles vidék domináns helyszíne és az
egyik legértékesebb történelmi emlékhely az egész
országban. Forgatási helyszínként is ismert, itt
forgatták ugyanis Rob Cohen Sárkányszív c. moziját
1992-ben. A Szepesi-várban általában április 1-én
kezdődik a szezon és egészen október végéig várják
a látogatókat.

50

LŐCSE
Lőcse városa méltán tartozik Kelet-Szlovákia
kincsei közé, különleges szépsége mindenkit
magával ragad. Gyönyörű központját 2 km
hosszúságban középkori várfal veszi körül.
Éppen az egyedi módon megőrzött történelemnek
köszönhetően került fel Lőcse az UNESCO
Világörökségi Listájára. A város büszkesége az
ország második legnagyobb székesegyháza – a
Szent Jakab-bazilika, amelynek belsejében a világ
legmagasabb késő gótikus oltára áll, a legendás
fafaragó Pál Mester alkotása.

A SZENTLÉLEK-TEMLPOM ZSIGRÁN
A Szepesség fénylő fehér ékköve, amelynek régi, XIII.
századi tornyát egy rendhagyó, hagyma- formájú
kupola fedi. Nagyon érdekes tény, hogy a Szentlélektemplom a mai napig szinte sértetlenül megőrizte
középkori formáját. A templomban lévő legrégebbi
tárgy a ma már nem használatos, késő román-kori kő
keresztelőmedence a XIII. századból, amely az oltár
mellett áll. A templom az értékes falfestmények miatt
is egyedi, ezek öt különböző időszakból származnak
a XIII. század végétől a XV. század elejéig. A
legismertebb jelenet az élet fája.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

A DOBSINAI-JÉGBARLANG
A Dobsinai-jégbarlang Szlovákia legnagyobb
és legszebb természeti kincsei közétartozik.
Világviszonylatban is az egyik legnagyobb
látogatható jégbarlang, ráadásul kívül esik
az alpesi környezeten, ezért teljesen egyedi.
2000 óta szerepel az UNESCO Világörökség
listáján. A Dobsinai- jégbarlangnak a történelme
is mozgalmas, ezért a felfedezése óta mindig is
közkedvelt, gyakran látogatott látnivaló. Az első
olyan barlang, ahol villanyvilágítást vezettek be
és már 1878-ban egy gondozott hegyi parkot
alakítottak ki a barlanghoz vezető úton.

IGLÓ
Iglót gyakran emlegetik a Szlovák Paradicsomra
nyíló kapuként. Ez a 750 éves város ideális
kiindulópontként szolgál a túrázás szerelmeseinek,
és azoknak is, akik szívesen megcsodálják a
gótikus út és a vas út emlékhelyeit, vagy az UNESCO
Világörökségi Listáján is szereplő látnivalókat.
Közép-Európa legnagyobb lencse formájú főterén
több ritka meglepetés várja a látogatót, mint
pl. a Szűz Mária Mennybemenetele-templom,
amelynek 87 méter magas tornya a legmagasabb
az országban. A templomban lakó harangok
a mai napig szimbólumai a városnak, hiszen a
harangöntők története Iglón Konrád mesterrel
kezdődik. 1357-ben ő alapította az első gótikus
harangöntő műhelyt Szlovákiában.

Történelmi városháza Lőcsén

Szentlélek-templom Zsigrán
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KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN
ÉLETKORBAN
ÚTVONALTERV
1. NAP
Utazás Kassáról – Iglóra

Lőcse (UNESCO) – a valamikori királyi város és
benne a Szent Jakab-bazilika megtekintése
Ebéd
Városnézés Iglón és Szlovákia legmagasabb
templomtornyának megtekintése
Szállás a Hotel Metropolban****, Iglón
(kétágyas Standard szoba)
Wellness

2. NAP
A Szepesi-vár (UNESCO)
Szentlélek-templom, Zsigra (UNESCO)
Spišský salaš - hagyományos szepességi
ételek kóstolója

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A kirándulás hossza
4 nap/3 éjszaka
A csoport létszáma
6-25 fő
*Fontos
az utazás megvalósulásához
legalább 6 fő részvétele szükséges
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Belépő az emlékhelyekre
• Belépő az AquaCity Poprádba
• Szakképzett idegenvezető
• Műszaki kísérő
• Szlovák-est a Hotel Metropolban****, Iglón
• Szállás a Hotel Metropolban****, Iglón,
két személy részére, reggelivel, Standard
szobában
• Wellness a Hotel Metropolban****, Iglón
*BÓNUSZ - kedvezmény egy következő
kirándulás árából
Megjegyzés
Foglalás: legalább 8 nappal korábban

Szepeshely (UNESCO) – Szlovákia „Vatikánja”,
kicsiben
Szállás a Hotel Metropolban****, Iglón
(kétágyas Standard szoba)
Wellness

3. NAP
Dobsinai-jégbarlang (UNESCO)
A Sztracenai-szurdok és fűrészmalom –
könnyű séta a Szlovák Paradicsom Nemzeti
Park csodálatos környezetében (Nordic
walkingra is van lehetőség, idegenvezetővel)
Szállás a Hotel Metropolban****, Iglón
(kétágyas Standard szoba)
Szlovák-est, népzenével a Hotel
Metropolban****, Iglón

4. NAP
AquaCity Poprád – egész napos időtöltés a
vízivilágban
Utazás Poprádról Kassára

Szepeshely
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Fekvés és környezet
A Szepesi-régió
A kirándulás elérhető
május 15-től szeptember 30-ig
Javasolt ruházat
• Stabil lábbeli
• Turista-öltözet
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Belépő a barlangba, pótdíj a fényképezéshez
• Utazási biztosítás
• Étkezés
Megjegyzés
• felár ellenében a szoba magasabb,
Exclusive- kategóriájúra cserélhető
Szervező

vylety.kosiceregion.com

Dobsinai-jégbarlang

KASSAI RÉGIÓ

NÉGYNAPOS ISMERETTERJESZTŐ ÉS ÉLMÉNYSZERZŐ UTAZÁS

A Vihorláti-őserdő

A NYUGALOM SZÁRNYÁN

Legyen egy kis időre egyszerű megfigyelő. Jöjjön el velünk egy olyan vidékre, ahol
természetes környezetben figyelheti meg a madárfajokat. Közép-Európa egyik
legjelentősebb ornitológiai helyszínére invitáljuk, az Ungszennai-halastavakhoz,
egy egyedi őserdőbe, amely az UNESCO Világörökségi Listán is szerepel és ahol
hatalmas, százéves bükkfák adnak otthont nemes baglyoknak és harkályoknak,
továbbá Tokajba és Zemplénbe, ahol nyaranta ritka gólyafajok fészkelnek. Adjon
egy esélyt a birdwatching-nak!
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Szennai-halastavak, Vihorláti-őserdő (UNESCO), Bodrogköz,
Tokaji Borvidék
UNGSZENNAI-HALASTAVAK
Az Ungszennai-halastavak egy védett madárövezet
és egyben Közép-Európa egyik legjelentősebb
ornitológiai helyszíne. A halastavakból, rétekből és
lápokból álló területen tanösvény vezet át, amely
Ungszenna községből indul. Számos madármegfigyelésre alkalmas kilátótorony áll itt, ahonnan
a környező természetben is gyönyörködhetünk.
Az olyan jól ismert vízimadarak mellett, mint
a gém vagy a vadkacsa, megfigyelhetjük itt a
ritkán előforduló rétisast, a nagy kárókatonát,
a kanalasgémet, a búbos vöcsköt vagy a kis
vízicsibét. Alsó-Zemplén a parlagi sas fészkelőhelye,
költőpárokat is láthatunk.
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A VIHORLÁTI-ŐSERDŐ
Kelet-Szlovákia „tengerét“, a Széles-tavat a
Vihorláti-hegyek veszik körül. Ennek a hegységnek
a része a Vihorláti-őserdő, egy édenkertet idéző
természetes, emberi érintéstől mentes csendélet.
További három kelet-szlovákiai, további hat ukrajnai
őserdővel, valamint hat németországi régi erdőséggel
egy bejegyzésben szerepel az UNESCO Világörökség
Listáján – A Kárpátok ősbükkösei és Németország
régi bükkerdői. A Vihorláti-ősbükkösbe a különleges
Tengerszem felől léphetünk be, amely a harmadik
legnagyobb természetes tó Szlovákiában, a Magas
Tátrában fekvő Csorba-tó és a Nagy-hincói –tó után.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

BODROGKÖZ
KIKNEK AJÁNLJUK

A MADÁRMEFIGYELÉS
SZERELMESEINEK
ÚTVONALTERV
1. NAP
Utazás Kassa – Ungszenna
Madarak megfigyelése az Ungszennai-halastavak
közelében, idegenvezetővel, birdwatchingszakértővel (eszmecserére is lehetőség van a
természeti rezervátumok szakértőjével és egy
ornitológussal)

A TOKAJI BORVIDÉK

A Bodrogköz egy valódi sziget, amelyet három folyó vesz

Tokaj elsősorban a királyok borának otthona, de

körül és csak néhány hídon át kapcsolódik a környező

más érdekességet is rejt. Nemcsak a történelmi

vidékhez. Jellegében Amazónia vadregényességéi

tufapincék, a borral telt hordók, a festői szépségű

idézi, kicsiben. Az itt található folyók a Tisza vízgyűjtő

és gazdag történelmi múltat megélt falucskák

területéhez tartoznak. A tengelyt a Bodrog képezi,

miatt különleges, hanem az itt élő dolgos emberek,

amely a Latorca és az Ondava összefolyásából jön

szőlőgazdák és termelők miatt is, akik mindezt

létre és amely az egész Kelet-szlovákiai alföldről

kemény, lelkiismeretes munkával ápolják. Meseszép

elvezeti a vizet. Szlovákiai szakasza mintegy 15

séták a szőlőültetvényeken és a környező

km hosszú. A Bodrogközben számos növény-és

természetben, hagyományos hazai konyha és a

állattársulás él. Két nemzeti természeti rezervátum és

hangulatos falusi szálláshelyek bizonyára minden

tíz természeti rezervátum található ezen a helyen és a

látogatót elvarázsolnak.

terület kiterjedését tekintve a legsűrűbbek közé tartozik
az itteni védett övezetek hálózata Szlovákiában.

Helyi különlegességek kóstolója Ungszenna
községben – sült hal
Látogatás a farmon – magyar
szürkemarha-tenyészet
Szállás a Wellness Hotel Vinnayban***, Vinnán
Vacsora

2. NAP
Tengerszem – a legnagyobb vulkanikus
eredetű tó
A Vihorláti-őserdő (UNESCO)
Túra a Szennai-sziklához (1005 m tszf.m.),
ahonnan csodás kilátás nyílik a környékre
Ebéd útközben
Túra a Vinnai-várhoz – alternatív program, ha
van rá igény és elég idő
Szabad időtöltés és vacsora
Szállás a Wellness Hotel Vinnayban***, Vinnán

Ungszennai halastavak

3. NAP
Bodrogköz vidéke
Ebéd a Perényi-pincében (a régi vár része),
Királyhelmecen
Két megfigyelő-torony megtekintése
Bacskában és Bodrogszerdahelyen
A Tokaji-borvidék
A Kistoronyai-kilátó megtekintése – 2016-ban
elnyerte az év építménye díjat
A királyi tokaji borok kóstolója egy középkori
pincében, hagyományos zempléni vacsorával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
Az utazás hossza
4 nap/3 éjszaka
Fekvés és környezet
Alsó-Zemplén – Bodrogköz, Ungszennaihalastavak, Tokaji-borvidék

Szállás az Aqua Maria Panzióban, Velejtén
Wellness és vacsora

4. NAP
Rövid látogatás Hardicsán (az ún.
GÓLYAPOLISZBAN – amely a sok gólyafészekről
híres)
Utazás Kassára
Városnézés Kassán , idegenvezetővel

A kirándulás elérhető
áprilistól-májusig
A csoport létszáma
4-14 fő
*Fontos
az utazás megvalósulásához
legalább 4 fő részvétele szükséges

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás Kassáról Alsó-Zemplénbe és vissza
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Szakképzett idegenvezető
• Műszaki kísérő
• Kényelmes szállás a Hotel Vinnayban***, Vinnán
(2-ágyas szobák) és az Aqua Maria Panzióban Velejtén
• Belépő a wellness-zónába
• Reggeli a szállodában
• Borkóstoló és zempléni vacsora
Megjegyzés
Foglalás: legalább 8 nappal korábban
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Utazási biztosítás
• Ebéd és vacsora
Szervező

vylety.kosiceregion.com
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NÉGYNAPOS ÉLMÉNYDÚS KIRÁNDULÁS

Tátrai Nemzeti Park

HÁROM KIVÉTELES
KELETI CÉLPONT

A kelet, noha a szó szlovák megfelelője kijáratnak is érthető,
inkább bejárat, kapu. A legszebb kirándulások és új ismeretek
felé vezető út kapuja. Ismerje meg Kelet-Szlovákia nagyvárosát,
a legkisebb borvidéket és nem utolsó sorban a lenyűgöző hegységet,a Tátrát.
Fedezze fel azokat a helyeket, amelyek nemcsak szlovákiai viszonylatban különlegesek.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

KIKNEK AJÁNLJUK

AKTÍV FELNŐTTEKNEK
TEAM BUILDING

Kassa város, Tokaji-borvidék,
Tátrai Nemzeti Park
KASSA
Egy egyedülálló közép-európai nagyváros,
Szlovákia második legnagyobb városa. Kassához
kötődik Európában a legrégebben, a világon pedig
a második legrégebben megrendezésre kerülő
maratonfutó-verseny is. Itt található a leghosszabb
sétálóutca és a legkeletebbre fekvő gótikus
székesegyház Európában, a Szent Erzsébet-dóm.
Közkedvelt látnivaló a Kelet-Szlovákia Múzeum is,
ahol a Kassai Aranykincset csodálhatjuk meg. Az
ország legnagyobb területű állatkertjének közelében
egy Kilátótorony magasodik, ahonnan tökéletesen
belátható az egész város. Nyaranta a romantikus
utcákat járva, vagy a központban lévő éttermek
teraszán ücsörögve kétségtelenül egy valódi európai
nagyvárosban fogjuk érezni magunkat.
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A TOKAJI BORVIDÉK
Tokaj elsősorban a királyok borának otthona, de
más érdekességet is rejt. Nemcsak a történelmi
tufapincék, a borral telt hordók, a festői szépségű
és gazdag történelmi múltat megélt falucskák
miatt különleges, hanem az itt élő dolgos
emberek, szőlőgazdák és termelők miatt is,
akik mindezt kemény, lelkiismeretes munkával
ápolják. Meseszép séták a szőlőültetvényeken és
a környező természetben, hagyományos hazai
konyha és a hangulatos falusi szálláshelyek
bizonyára minden látogatót elvarázsolnak.

TÁTRAI NEMZETI PARK
Szlovákia büszkesége, ahonnan gyönyörű látvány
tárul Közép-Európa egyik legszebb hegységére,
amelyet gyakran „a kis Alpoknak” is neveznek.
Ez a látnivaló egész évben jó célpont, nyáron
turistáknak, télen síelőknek is. A leginkább
felkeresett hely Tátralomnic, Ótátrafüred
és a Csorba-tó. A világhírű Lonely Planet
útikönyv-sorozat a Tátrát a legjelentősebb nyári
európai desztinációként jelölte meg 2019-ben.
A Magas-Tátra a kalandvágyók paradicsoma.
Vízesések, magashegyi rétek és több mint 100
ultramarin tó.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

ÚTVONALTERV
1. NAP
Reggeli a Bistro Tabačkában, ami egy valamikori
dohánygyár alternatív stílusban újragondolt épülete
és ma a legnagyobb független és kreatív központ
Szlovákiában, az épület megtekintése
Séta az Óvárosban - A Szent Erzsébet –dóm
megtekintése, a Zsigmond-toronnyal
A Kassai Aranykincs megtekintése
Ebéd a Villa Regia hagyományos szlovák étteremben.
A Kelet-szlovákiai Képtár megtekintése, kreatív workshop
Kaszárnya Kultúrpark – a 2013 Európa Kulturális
Fővárosa pályázat kulcsfontosságú projektje
Vacsora és kézműves sörök kóstolója a Hostinec
sörözőben és sörfőzdében, ez a legrégebbi étteremé
és kocsma Szlovákiában (1542-től mindig ilyen
funkcióval működik) a sörfőzde megtekintése a
sörcsapolás világbajnokával

Kassa történelmi központja

Szállás a Hote Yasminban****, Kassán

2. NAP
Utazás Tokajba
A 12 méter magas kilátó megtekintése 2016-ban
elnyerte a év építménye címet
Ebéd és csapatépítő program: „Készítse el saját
borát” a Tokaj Macik Winery pincészetben/alternatív
program: piknik a dűlőn
Borkóstoló egy középkori pincében – Tokaj Macík Winery
A Grand Bari borászat megtekintése – új, toszkán
hangulatú borászat
Szállás és vacsora a J&J Ostrožovič borászatban (esti
borkóstolóval összekötve)
Esti kísérő program: karaoke vagy jacuzzi és medence
* Egy nap alatt a szlovákiai Tokaj legjobbjából kap ízelítőt

3. NAP
Utazás a Csorba-tóhoz
Séta a Csorba-tó körül
Kirándulás felvonóval a Szoliszkóra

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
Az utazás hossza
4 nap/3 éjszaka
A csoport létszáma
6-25 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósulásához
legalább 6 ő részvétele szükséges
Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Utazás Kassa - Tokaj – MagasTátra – Kassa
• Utasbiztosítás
• Parkolási díj
• Szakképzett idegenvezető
• Műszaki kísérő
• Belépő az emlékhelyekre
• Belépő a szurdokba
• Szállás négycsillagos szálodában,
félpanzióval

Ebéd a FIS Hotelben****, a Csorba-tónál
Utazás Ótátrafüredre

Szervező

Kirándulás fogaskerekűvel a Tarajkára, majd túra a Rainer
Menedékházhoz és a Tar-pataki-vízesésekhez
Visszautazás fogaskerekűvel Ótátrafüredre, szállás a
Grandhotel Starý Smokovec****-ben, Ótátrafüreden
(wellness, vacsora és Jelinek-borkóstoló)

Fekvés és környezet
Kassa város, Magas-Tátra Nemzeti Park,
Tokaji-borvidék
Javasolt ruházat
• Stabil lábbeli
• Turista öltözet
• Vízhatlan ruha
A kirándulás elérhető
egész évben
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Utazási biztosítás
• Ebédek
• Sörkóstoló Kassán
• Utazás felvonóval a Magas Tátra NP-ban
• Jelínek-borskóstoló
• Hegyi négykerekű/rollerek
• Borkóstoló a Tokaji-borvidéken
• Csapatépítő program: „Készítsd el a saját borodat”
Megjegyzés
• Az árajánlatot minden ügyfél számára személyre
szabottan dolgozzuk ki, variálható
Megjegyzés
• Foglalás: legalább 8 nappal korábban

vylety.kosiceregion.com

Alternatív lehetőség: Szállás a Grandhotel
Praha****-ban van, Tátralomnicon (wellness,
vacsora és diszkó a Humno Tatry klubban)

4. NAP
Reggeli
Felvonóval a Kőpataki-tóhoz, 1751 m tszf. és vissza
A Lomnici-csúcs, 2364 m tszf. (frissítővel)
Leereszkedés hegyi négykerekűn, ill. hegyi rolleren a
START állomástól
5. Utazás Kassára

Vinohradnícka oblasť Tokaj
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HÉTNAPOS ISMERETTERJESZTŐ UTAZÁS

Tátrai Nemzeti Park

HÉT NAP, HÁROM NEMZETI
PARK ÉS HÁROM
UNESCO-EMLÉKHELY
Egy kirándulás akkor igazán jó, ha rengeteg élményt nyújt, sok
helyet láthatunk és sok új ismeretet szerezhetünk. Éppen ilyen ez
a hétnapos, kalandokkal teli ismeretterjesztő kirándulás. Olyan
helyekre visszük el Önöket, amelyek kiérdemelték a TOP jelzőt
és számos közülük szerepel az UNESCO Világörökségi Listán is.
Tartson velünk és ismerjen meg új, egyedi helyszíneket.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Kassa, Tokaj, Igló és a Szlovák Paradicsom,
Lőcse (UNESCO) és a Szepesi-vár (UNESCO),
Dobsinai-jégbarlang (UNESCO) és Betlér,
Magas Tátra, Vöröskolostor és a Pieninek
Kassa
Egy egyedülálló közép-európai nagyváros, Szlovákia
második legnagyobb városa. Kassához kötődik
Európában a legrégebben, a világon pedig a második
legrégebben megrendezésre kerülő maratonfutó-verseny is. Itt található a leghosszabb sétálóutca
és a legkeletebbre fekvő gótikus székesegyház
Európában, a Szent Erzsébet-dóm. Közkedvelt
látnivaló a Kelet-Szlovákia Múzeum is, ahol a Kassai
Aranykincset csodálhatjuk meg. Az ország legnagyobb
területű állatkertjének közelében egy Kilátótorony
magasodik, ahonnan tökéletesen belátható az egész
város. Nyaranta a romantikus utcákat járva, vagy
a központban lévő éttermek teraszán ücsörögve
kétségtelenül egy valódi európai nagyvárosban fogjuk
érezni magunkat.
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TOKAJ
Tokaj elsősorban a királyok borának otthona, de
más érdekességet is rejt. Nemcsak a történelmi
tufapincék, a borral telt hordók, a festői szépségű
és gazdag történelmi múltat megélt falucskák
miatt különleges, hanem az itt élő dolgos
emberek, szőlőgazdák és termelők miatt is,
akik mindezt kemény, lelkiismeretes munkával
ápolják. Meseszép séták a szőlőültetvényeken és
a környező természetben, hagyományos hazai
konyha és a hangulatos falusi szálláshelyek
bizonyára minden látogatót elvarázsolnak.

KIKNEK AJÁNLJUK

MINDEN UTAZNI
VÁGYÓNAK

A DOBSINAI-JÉGBARLANG
A Dobsinai-jégbarlang Szlovákia legnagyobb
és legszebb természeti kincsei közétartozik.
Világviszonylatban is az egyik legnagyobb
látogatható jégbarlang, ráadásul kívül esik az
alpesi környezeten, ezért teljesen egyedi. 2000
óta szerepel az UNESCO Világörökség listáján.
A Dobsinai- jégbarlangnak a történelme is
mozgalmas, ezért a felfedezése óta mindig is
közkedvelt, gyakran látogatott látnivaló. Az első
olyan barlang, ahol villanyvilágítást vezettek be
és már 1878-ban egy gondozott hegyi parkot
alakítottak ki a barlanghoz vezető úton.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

IGLÓ
Iglót gyakran emlegetik a Szlovák Paradicsomra
nyíló kapuként. Ez a 750 éves város ideális kiindulópontként szolgál a túrázás szerelmeseinek, és
azoknak is, akik szívesen megcsodálják a gótikus
út és a vas út emlékhelyeit, vagy az UNESCO
Világörökségi Listáján is szereplő látnivalókat.

SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI
PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége
ritka és különleges látnivalóinak köszönhetően
kapta méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett
folyók kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba
zubogó lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt,
földfelszín alatti barlangos területekből, gazda
növény-és állatvilágból áll.

LŐCSE
Lőcse városa méltán tartozik Kelet-Szlovákia
kincsei közé, különleges szépsége mindenkit
magával ragad. Gyönyörű központját 2 km
hosszúságban középkori várfal veszi körül.
Éppen az egyedi módon megőrzött történelemnek köszönhetően került fel Lőcse az UNESCO
Világörökségi Listájára. A város büszkesége az
ország második legnagyobb székesegyháza – a
Szent Jakab-bazilika, amelynek belsejében a
világ legmagasabb késő gótikus oltára áll, a
legendás fafaragó Pál Mester alkotása.

A Szepesi-vár

ÚTVONALTERV

(a kirándulások minden nap 9-17 óra között valósulnak meg)

1. NAP
Utazás Kassáról Tokajba

2. NAP
Igló és a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park

3. NAP
Lőcse (UNESCO) és a Szepesi-vár (UNESCO)

4. NAP
Dobsinai-jégbarlang (UNESCO) és Betlér

5. NAP
Tátrai Nemzeti Park

6. NAP
Vöröskolostor és a Pieninek Nemzeti Park

7. NAP
Visszautazás Kassára

A Betléri-kastély
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A SZEPESI–VÁR
Régiónk kétségtelenül legfotogénebb helyszíne,
amely a CNN és a National Geographic figyelmét
sem kerülte el. Az egyik legértékesebb történelmi
emlékhely, az ország büszkesége és az egyik
legnagyobb közép-európai várkomplexum. Nem
csoda tehát, hogy a Szepesi-vár az UNESCO
Világörökségi Listáján is szerepel.

A BETLÉRI-KASTÉLY
A Betléri-kastély a leglátogatottabb és a legszebb
kastély Délkelet-Szlovákiában. Betlér község szélén
áll, gyönyörű park veszi körül, amelyben ritka
fafajták, romantikus építmények és vadállatok is
láthatók. Valóban egy előkelő székhelyről van szó,
eredetileg is reprezentációs céllal építették.

TÁTRAI NEMZETI PARK
Szlovákia büszkesége, ahonnan gyönyörű látvány
tárul Közép-Európa egyik legszebb hegységére,
amelyet gyakran „a kis Alpoknak” is neveznek. Ez
a látnivaló egész évben jó célpont, nyáron turistáknak, télen síelőknek is. A leginkább felkeresett
hely Tátralomnic, Ótátrafüred és a Csorba-tó. A
világhírű Lonely Planet útikönyv-sorozat a Tátrát
a legjelentősebb nyári európai desztinációként
jelölte meg 2019-ben. A Magas-Tátra a kalandvágyók
paradicsoma. Vízesések, magashegyi rétek és több
mint 100 ultramarin tó.

VÖRÖSKOLOSTOR ÉS A PIENINEK
A Pieninek tövében, a Három Korona árnyékában
áll egy karteziánus kolostor, amely Vöröskolostor
néven ismert. A XIV. század elején épült, a
történelmi Magyarország idején, ma már múzeum
és turista-látványosság . A Vöröskolostor melletti
folyó egy gyönyörű kanyonba lép be, amelynek neve
a Dunajec-áttörés. A legérdekesebb látványosság
a Dunajec-folyón való leereszkedés hagyományos
fa tutajokon.

A Pieninek

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa
A csoport létszáma
2-8 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósulásához
legalább 2 fő részvétele szükséges
Fekvés és környezet
Kelet-Szlovákia
Javasolt ruházat
Kényelmes ruha és cipő

Kilátó-torony Tokajban
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A kirándulás elérhető
májustól októberig

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Szállás reggelivel
• Utazás
• Parkolás
• Szakképzett idegenvezető
Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Belépő a barlagokba és a kulturális
emlékhelyekre, turista-látványosságokba
• Utazási biztosítás
• Étkezés és italok
• Borkóstoló
Szervező

experienceslovakia.net

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park

KASSAI RÉGIÓ

NYOLCNAPOS ÉLMÉNYSZERZŐ UTAZÁS

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park

NYOLC GYÖNYÖRŰ NAP

A természetjárás sokak számára ideális módja a feltöltődésnek. Mi
ezúttal egy nyolcnapos utazás során két nemzeti park - a Szlovák
Paradicsom és a Tátra - legszebb túraútvonalait kínáljuk. Tartson velünk
és másszon meg olyan csúcsokat, ahonnan az egész környékre kilátás
nyílik, végül pedig lazítson és pihenjen Kelet-Szlovákia legnagyobb
vízivilágában. Ha nem retten vissza egy kis kaptatótól és imádja a
természetet, ez a kirándulás biztosan nem okoz csalódást.
AMIT MEGLÁTOGATUNK

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park, Tátrai Nemzeti Park,
AquaCity Poprád
SZLOVÁK PARADICSOM NEMZETI PARK
Szlovákia egyik legszebb természeti egysége
ritka és különleges látnivalóinak köszönhetően
kapta méltó nevét. A Szlovák Paradicsom a fennmaradt karszt fennsíkokból, mélyen bemetszett
folyók kanyonjaiból, szurdokokból, szakadékokba
zubogó lenyűgöző vízesésekből, kiterjedt,
földfelszín alatti barlangos területekből, gazdag
növény-és állatvilágból áll.
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TÁTRAI NEMZETI PARK
Szlovákia büszkesége, ahonnan gyönyörű látvány
tárul Közép-Európa egyik legszebb hegységére,
amelyet gyakran „a kis Alpoknak” is neveznek.
Ez a látnivaló egész évben jó célpont, nyáron
turistáknak, télen síelőknek is. A leginkább
felkeresett hely Tátralomnic, Ótátrafüred
és a Csorba-tó. A világhírű Lonely Planet
útikönyv-sorozat a Tátrát a legjelentősebb nyári
európai desztinációként jelölte meg 2019-ben.
A Magas-Tátra a kalandvágyók paradicsoma.
Vízesések, magashegyi rétek és több mint 100
ultramarin tó.

KIKNEK AJÁNLJUK

A TURIZMUS
SZERELMESEINEK
AQUACITY POPRÁD
Az AquaCity Poprád a szórakozás, és a pihenés
világa. Az Aquaparkhoz 13 külső és belső, termálvízzel
feltöltött medence tartozik, vizük 28-38 °C-os, van
óriáscsúszda és több mint 350 vizes szórakozás,
játék. A termálmedencék vize 1300 méter mélyről
fakad, egy technológiai folyamat segítségével
50°C-ról 36-38°C-ra hűtik, és több mint 20, az
emberi egészségre kedvezően ható ásványi elemet
tartalmaz. Kedvezően befolyásolják a légzőszervi
és mozgásszervi problémákat, a vérkeringési
zavarokat, az idegrendszert és kozmetikai hatásuk
is van. A medencék felülete rozsdamentes acél, így
a klór használata minimális. A víz fertőtlenítésére
UV-fény segítségével történik, amely kíméli a bőrt és
a szemet is.

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

ÚTVONALTERV

(a kirándulások minden nap 9-17 óra között
valósulnak meg)

1. NAP
Utazs Kassáról a Szepességbe

2. NAP
Szlovák Paradicsom Nemzeti Park –
Tamásfalvi-kilátó és a Hernád-áttörés

3. NAP
Szlovák Paradicsom Nemzeti park – Suchá Belá

4. NAP
Magas Tátra Nemzeti Park – Zöld tó

5. NAP
Magas Tátra Nemzeti Park – Wahlberg-tó a a
Furkota-völgyön át

6. NAP
Magas Tátra Nemzeti Park – Kriván,
Tengerszem-csúcs vagy a Nagyszalóki-csúcs

7. NAP
AquaCity Poprád

8. NAP
Visszautazás Kassára

AquaCity Poprad

Tátrai Nemzeti Park

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az útvonal kezdete/vége
Kassa

Fekvés és környezet
Kelet-Szlovákia

A kirándulás elérhető
májustól októberig

Az ÁR tartalmazza az alábbiakat
• Szállás reggelivel
• Utazás
• Parkolás
• Szakképzett idegenvezető

Javasolt ruházat
• Vízhatlan ruházat
• Turista cipő
A túraútvonalak nehézségi foka
Könnyűtől közepesen nehézig
A csoport létszáma
2-8 fő
*Fontos
a kirándulás megvalósulásához
legalább 2 fő részvétele szükséges

Az ÁR NEM tartalmazza az alábbiakat
• Belépő a turista-látványosságokba
• Utazási biztosítás
• Étkezés és italok
Szervező

experienceslovakia.net
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A KASSA RÉGIÓ TURIZMUS PARTNEREI
KASSA

SZEPESSÉG

Congress Hotel Centrum***

Autocamping Podlesok

Južná Trieda 2, Kassa
szobák száma: 52
info@hotel-centrum.sk
www.hotel-centrum.sk

Hotel Ambassador****
Hlavná 101, Kassa
szobák száma: 23
ambassador@ambassador.sk
www.ambassador.sk

Hotel Bankov****
Dolný Bankov 1349/2
szobák száma: 29
reception@hotelbankov.sk
www.hotelbankov.sk

Hotel Bristol****
Orlia 3, Kassa
szobák száma: 32
info@hotelbristol.sk
www.hotelbristol.sk

Hotel Crystal***
Slovenskej jednoty 1776/8, Kassa
szobák száma: 45
info@hotelcrystal.sk
www.hotelcrystal.sk

Hotel Yasmin****
Tyršovo nábrežie 1, Kassa
szobák száma: 166
info@hotel-yasmin.sk
www.hotel-yasmin.sk

Kongres Hotel Roca***
Južná trieda 117, Kassa
szobák száma: 57
info@hotelrocakosice.sk
www.hotelrocakosice.sk

GÖMÖR
Granárium
Magtár és borpince
Nemzeti Kulturális Emlék
Jablonov nad Turňou č. 137, 049 43
+421 905 981 918
papai.lorant@stonline.sk
www.granarium.sk

Penzión Konský dvor
Kružnianska 514, 049 51 Brzotín
+421 907 947 668
restauracia@konskydvor.sk
www.konskydvor.sk
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Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice
+421 53 429 91 65
recepcia@podlesok.sk
www.podlesok.sk

Compact Skydive & Flying |
Égbolt-kölcsönző
+421 911 858 960
info@compact.sk
www.compact.sk

Horehronská kúria
Telgárt 50, 976 73 Telgárt
info@horehronskakuria.sk
www.horehronskakuria.sk

Horská chata Stará Horáreň
Lányi Huta 049 25 Dobšiná-Lániho Huta
info@starahoraren.sk
www.starahoraren.sk

Hotel Metropol****
Štefánikovo námestie 2,
052 01 Spišská Nová Ves
szobák száma: 52, öt kategóriában:
Standard, Superior, Superior Family,
Exclusive, Metropol apartman, elnöki
apartman
riaditel@hotel-metropol.sk
www.hotel-metropol.sk

Hotel Preveza**
Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves
recepcia@hotel-preveza.sk
www.hotel-preveza.sk

Chata Horáreň
A menedékház Szepessümegtől mintegy
3 km-re található, a Szlovák Paradicsom
Nemzeti Park határában, a Košiarny Briežok
üdülőközpont szélén. Igló városától mintegy
5 km –re található.
vlad37o@isternet.sk
www.chatahoraren.sk

Chata Štefana
Havrania Dolina, 053 76 Mlynky
novak@lesysnv.sk
www.lesysnv.sk/nasa-cinnost/Szállás

Patriot Corporation spol. s r.o.
Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky
Szállás@mlynky.net
www.mlynky.net

PB apartments s. r. o.
Zimná 178/43, 052 01 Spišská Nová Ves
reservation@pbapartments.sk

Penzión Lesnica
Čingov 113, 053 11 Smižany
lesnica@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-lesnica

Penzión Ľadová
Stratená 12 , Stratená 049 71
info@penzionladova.sk
www.penzionladova.sk

Penzión Stefani
Tatranská 393, 053 11 Smižany
penzion@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-stefani

Penzión u Hanky
Telgárt 99, 976 73 Telgárt
penzionuhanky@centrum.sk
www.Szállástelgart.sk

Poráč Park relax & sport centrum
Poráčska dolina, 053 23
poracpark@poracpark.sk
www.poracpark.sk

Privát Spiš
Spišská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
szobák száma: 10 pevných lôžok a 2 prístelky
slavomira@vastusko.sk
www.penzionspis.sk

RESA penzión
Fabiniho 10, Spišská Nová Ves
Szobák száma: 35 stálych lôžok
resa@atus.sk
www.atus.sk

KELET-SZLOVÁKIAI
BORVIDÉK
Pivnica Orechová
Orechová 89, 072 51
+421 56 69 81 180-1
michalek@pivnicaorechova.sk
www.pivnicaorechova.sk

Víno Staško
Vinné 348, 072 31 Vinné
+421 908 952 074
invitas@post.sk
www.vinarstvostasko.sk

Víno Verita
Pri parku 28, 072 22 Strážske
+421 908 434 651
novak@vinoverita.sk
www.vinoverita.sk

UTAZÁSOK ÉS KIRÁNDULÁSOK KÍNÁLATA

TOKAJI BORVIDÉK

ZEMPLÉN

Aqua Maria Veľaty

Motel Kamenec

076 15 Veľaty
+421 56 6700 506
aquamaria.recepcia@gmail.com
www.penzionaquamaria.sk

Tokaj Macík Winery
Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa
+421 56 679 34 66
info@tokajmacik.sk
www.tokajmacik.sk

Chateau Grand Bari
Veľká Bara 140, 076 32 Borša
+421 918 894 299
eventmanager@grandbari.sk
www.grandbari.sk

Penzión Zlatá Putňa
Hlavná 414, 076 31 Viničky
+421 918 625 846
tokaj@zlataputna.sk
www.zlataputna.sk

Naďa Kapráľová –
Szállás “Na chalupe”
Obchodná 134/12, 076 82 Veľká Tŕňa
+421 905 837 829
nada.kapralova@gmail.com

Víno Vdovjak
Široká 119, 07682 Veľká Tŕňa
+421 911 985 673
vino@vinovdovjak.sk
www.vinovdovjak.sk

J&J Ostrožovič
Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa
marketing@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk

Kaluža 225, 072 31 Vinné
+421 905 626 136, +421 56 6884631-3
motelkamenec@motelkamenec.com
www.motelkamenec.sk

Hotel-Europenzión Salaš
Zempl. šírava, Medvedia hora, 072 31 Vinné
salas.sirava@gmail.com
+421 908 036 849, +421 56 6492120
www.salasirava.sk

Hotel Glamour
Kaluža 744, 072 31 Vinné
+421 908 975 269, +421 56 688 05 55
recepcia@hotelglamour.sk
www.hotelglamour.sk

Penzión Juliana
Zempl. šírava, Kamenec, 072 31 Vinné
+421 915 950 929, +421 56 649 21 08
juliana@sirava.sk
www.juliana.sirava.sk

Hotel Poštár
Zempl. šírava, Kamenec
Kaluža 219, 072 31 Vinné
+421 917 476 205, +421 56 649 20 33
www.hotelpostar.sk

Thermal Šírava Spa Resort****
Kaluža 656, 072 36 Kaluža
szobák száma: 37
recepcia@thermalsirava.sk
+421 940 600 944, +421 56 285 22 00
www.thermalsirava.sk

Wellness Hotel Vinnay
Vinianske jazero, 072 31 Vinné
+421 948 245 809
recepcia@hotelvinnay.sk
www.hotelvinnay.sk

Wellness Hotel Chemes
Zempl. šírava, Kamenec
Kaluža 219, 072 31 Vinné
+421 907 453 780, +421 918 538 299
+421 56 649 21 01
ors-chemes@lekosonline.sk
www.hotelchemes.sk

Penzión a camp Rybárik
Zempl. Šírava, Hôrka, 072 31 Vinné
+421 915902283, +421 56 649 23 17
www.camprybarik.sirava.sk

Amfiteáter
Hôrka (Slnečný lúč)
+421 907 940 364
Fb: amfiteáter zemplínska šírava

Penzión Vážka
Strážske
+421 915 391 270
penzionvazka@gmail.com
www.penzion-vazka.sk

Hotel Merkúr
Zempl. šírava, Medvedia hora, 072 31 Vinné
+421 56 649 23 79
info@hotelmerkur.sk
www.hotelmerkur.sk

Reštaurácia pod Hôrkou
Lesné
+421 944 106 770, +421 944 106 771
restauracia@lesyservis.sk
www.lesyservis.sk

Penzión Anima
Zempl. Šírava, Medvedia hora
+421 908 315 244
info@penzionanima.sk
www.penzionanima.sk

Hotel Felícia
Kaluža 444, 072 31 Vinné
+421 905 454 585, +421 56 649 25 77
recepcia@hotelfelicia.sk
www.hotelfelicia.sk
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TOVÁBBI PARTNEREINK

Letisko Kassa
www.airportkosice.sk

Slovenské opálové bane
3440, 082 07 Červenica
+421 850 030 850
rezervacie@slovakiaopal.com
www.opalovebane.com

AquaCity Poprad
Športová 1397/1, Poprad 05801
info@aquacity.sk
www.aquacity.sk

Adventoura
+421 903 641 549
erik@adventoura.eu
www.adventoura.eu

Tatry Mountain Resorts S.A.
+ 421 44 290 13 58
hotelstmr@tmr.sk
www.tmrhotels.com

Slovenské národné múzeum
Spišské múzeum v Levoči
Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
www.spisskemuzeum.com
www.snm.sk

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
www.spisskanovaves.eu

Experience Slovakia
tourism, education & retreat
experienceslovakia.now@gmail.com
www.experienceslovakia.net

Minibuseuropa s.r.o.
prepravná spoločnosť
Záhradná 28, 044 31 Družstevná pri Hornáde
okres Kassa-okolie
+421 914 70 11 70
minibuseuropa@gmail.com
www.minibuseuropa.sk

A KASSA RÉGIÓ TURIZMUS TAGJAI

OOCR Slovenský raj & Spiš

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Kassa
www.vucke.sk

Zemplínska oblastná organizácia
cestovného ruchu
Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
www.dolnyzemplin.sk
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Kassa - Turizmus
Hlavná 59, 040 01 Kassa
www.visitkosice.org

Oblastná organizácia cestovného
ruchu Slovenský raj & Spiš
Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves
www.vraji.sk

Kéznel az
inspiráció
Alkalmazásunk segítéségével felfedezheted
a Kassai régió gyönyörű helyszíneit. Tudta,
hogy 18 helyszín, amely az UNESCO
Világörökségi Listán is szerepel, autóval
csupán 100 perc alatt elérhető Kassáról?

Keresd az
inspirációt
Tervezd meg
a kirándulást
Élvezd a
kedvezményeket
Košice Región Turizmus | Hlavná 48, Košice, Slovensko
info@kosiceregion.com
+421 55 30 505 30

www.kosiceregion.com

z App Store a Google play

ZADARMO

KOŠICE REGIÓN TURIZMUS
Hlavná 48, 040 01 Košice, Slovakia
+421 55 3050 530, +421 948 951 595
vylety@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

vylety.kosiceregion.com
A programok változásának jogát fenntartjuk.
Az utazást vagy a kirándulást az Önök igényei szerint módosíthatjuk.
A kirándulásokat és az utazási csomagokat előre le kell foglalni.
A kiadványt Szlovák Köztársaság
Közlekedésügyi és Építőipari Minisztériumának
pénzügyi támogatásával adtuk ki.
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