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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE
TAK BLISKO, JAK TYLKO SIĘ DA
Szanowni Podróżnicy, Poszukiwacze nowych wrażeń i przygód,
każda wyprawa w nieznane jest wyjątkowa, a wrażenia
z niej pozostają z nami jeszcze długo po powrocie
do domu. Odkrywajmy uroki przepięknych zakątków,
które może nam pokazać jedynie ten, kto zna dane
miejsce lub region jak własną kieszeń.
Zapraszamy do odkrywania wyjątkowości
tego regionu wschodniej Słowacji. Można tu
znaleźć przepiękne miejsca pełne zabytków
historii, kultury, ale również pomników przyrody, które
można podziwiać w absolutnym spokoju i harmonii.
Bez względu na to czy ktoś szuka aktywnego czy też
biernego odpoczynku, w naszym regionie na pewno
znajdzie coś dla siebie.
Międzynarodowe lotnisko w Koszycach pozwala dotrzeć do nas naprawdę szybko i wygodnie. Praktycznie
w mgnieniu oka można zanurzyć się w atmosferze
drugiego co do wielkości słowackiego miasta,
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mającego najdłuższą promenadę, przy której można
znaleźć wiele zabytkowych budynków, muzeów, galerii
oraz tradycyjnych i międzynarodowych restauracji.
Wiele osób z pewnością wybierze się także w inne
czarujące zakątki województwa koszyckiego. Nie
każdy wie, że w ciągu 100 minut można dojechać
samochodem z Koszyc aż do 18 zabytków wpisanych
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warto
zwiedzić podziemny świat jaskiń, które pod wieloma
względami zaliczane są do ścisłej światowej czołówki.
Nie można pominąć gotyckiej dominanty wschodniej
Słowacji – Zamku Spiskiego, a także niektórych
zabytkowych kościółków kryjących w sobie skarby
przeszłości.
Należy również zakosztować wrażeń w malowniczych
miejscach, w których natura łączy się z tradycjami
i kulturą. Jednym z takich miejsc jest także najmniejszy

słowacki region winiarski Tokaj z autentyczną
atmosferą rodzinnych gospodarstw winiarskich,
w których produkowane jest najsmaczniejsze
wino z gatunku tokaj.
Jeżeli ktoś chce uciec od cywilizacji
i codziennych stresów powinien wyruszyć
do raju. Czarujące wodospady, zapierające
dech w piersiach kaniony i rozpadliny, pełne
wrażeń wspinaczki po stalowych drabinkach
oraz mostkach – wszystko to czeka w otoczeniu
przepięknej przyrody Parku Narodowego
Słowacki Raj.
Trzeba powiedzieć „tak” nowym przygodom,
odkryć magiczne miejsca województwa
koszyckiego i zakochać się w nim. Proszę
wybrać coś z tematycznie ułożonych wycieczek
i pobytów, które przygotowaliśmy dla Państwa.
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

SŁOWACKI KRAS WZDŁUŻ
I WSZERZ

Zapraszamy do poznania niepowtarzalnych uroków Parku Narodowego
Słowacki Kras, który kryje w sobie wiele prawdziwych skarbów. To
okazja, by odkryć jego tajemnicze zakątki na ziemi, a także pod nią!
ZWIEDZIMY

Park Narodowy Słowacki Kras, Jaskinię Krásnohorską, wąwóz Zádielska Tiesňava
PARK NARODOWY SŁOWACKI KRAS
Park Narodowy Słowacki Kras to największy teren
krasowy w Europie Środkowej o powierzchni
346 km2, który obecnie jest drugim najmłodszym
parkiem narodowym na Słowacji. Powstał on
w 2002 roku, ale już od 1973 roku ten niezwykle
cenny i objęty ochroną obszar przyrodniczy,
na którym występują świetnie rozwinięte formy
krasowe, był parkiem krajobrazowym. Znajduje
się tu 1 100 komór i korytarzy podziemnych,
a jaskinie na terenie Słowackiego Krasu wspólnie
z jaskiniami położonymi na terenie Węgier
zostały w 1991 roku wpisane na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
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JASKINIA KRÁSNOHORSKA
Jaskinia Krásnohorská to wyjątkowy twór przyrody wpisany na Listę światowego dziedzictwa
przyrodniczego UNESCO. Przeznaczona jest dla
wszystkich poszukiwaczy przygód i miłośników
adrenaliny. Z tego powodu jest udostępniona
do zwiedzania dla zwykłych turystów wyłącznie
pod opieką doświadczonych przewodników
oraz z pełnym ekwipunkiem speleologicznym.
Najbardziej okazałą formą, którą można w niej
zobaczyć jest wysoki na 34 metry Stalagmit
Rożniawskich Grotołazów, długo uważany
za największy na świecie, a do niedawna był
także wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
Licząca 450 metrów trasa zwiedzania dostarcza
niecodziennych przeżyć, a każdy kto ją pokonuje
staje się choć na krótką chwilę prawdziwym
grotołazem.

ZÁDIELSKA TIESŇAVA
Ten monumentalny wąwóz krasowy jest
najgłębszym na Słowacji. Ma długość około
3,3 km, a jego wapienne ściany osiągają wysokość
względną ponad 310 metrów. Jego najwęższe
miejsce, o szerokości zaledwie 10 metrów, zostało
nazwane Bramą Zádielską. Wąwóz cechuje się
bardzo ciekawym formami krasowymi, znajdują
się w nim interesujące maczugi, pionowe ściany
i bloki skalne, które wyróżniają się oryginalnymi
kształtami oraz wielkością. Wąwóz został
wydrążony przez potok zwany Blatnica lub Blatný
potok, który do dziś tworzy małe wodospady oraz
kaskady. W pobliżu Zádielskej tiesňavy położona
jest miejscowość Háj z wyjątkową 15-metrową
figurą anioła, znaną z holywoodzkiego filmu
„Za linią wroga”.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

Wąwóz Zádielska tiesňava

Jaskinia Krásnohorska

Hájskie Wodospady

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

PASJONATÓW TURYSTYKI
I ADRENALINY
Dzieci poniżej 15 lat muszą być pod opieką
rodziców

HARMONOGRAM CZASOWY

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Przejazd na trasie: Koszyce »
Jaskinia Krásnohorská (UNESCO)

Początek/koniec trasy
Koszyce
Liczba km
ok. 200 km

Miejsce
Park Narodowy
Słowacki Kras – kraina
historyczna Gemer

Wielkość grupy
od 5 do 20 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 5 osób

Zalecana odzież
• Solidne buty
• Odzież turystyczna

Trudność trasy turystycznej
• Średnio trudna
• Raczej wolniejsze tempo
• Bardziej strome podejścia

Przewyższenie
• 300 m na trasie Háj »
Zádielska planina
• Widoki

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd z/do Koszyc
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik po parku narodowym
• Opieka pilota
*BONUS - zwiedzanie Hájskich
wodospadów oraz zniżka na kolejną
wycieczkę

W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wejscie do jaskini
• Ubezpieczenie turystyczne
• Wyżywienie

Grupowe wejście do jaskini
z przewodnikiem – speleologiem
Przejazd do Jablonova nad Turňou – obiad
Granárium - obiad oraz zwiedzanie terenu
Granárium/ fakultatywnie Pensjonat Réva,
miejscowość Turňa nad Bodvou
Uwaga: Granárium to zabytek kultury
o znaczeniu narodowym, któremu nadano
zaszczytny tytuł „Słowackiej Toskanii”
Przejazd do miejscowości Háj
Wejście z przewodnikiem na płaskowyż
Zádielska planina (wyłącznie w sezonie
letnim)/ do wyboru przejście wąwozem
Zádielska tiesňava pod opieką przewodnika
Powrót do Koszyc

Uwaga
Rezerwacja z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem

Dostępność wycieczki
od maja
do października

Czas przejścia trasy
ok. 3 godz.

Organizator

vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Koszyce / zabytkowa starówka

ŚLADAMI HISTORII I WINA
Jeżeli ktoś jest miłośnikiem historii i wina, to ta wycieczka jest
właśnie dla niego. Przenosząc się wraz z nami w przeszłość
można poznać zawiłe dzieje zapisane w murach Koszyc –
metropolii wschodu, w której znajduje się największy kościół
na Słowacji. Legendy i prawdę kryje w sobie także wino
z Tokaju – najmniejszego regionu winiarskiego na Słowacji.
ZWIEDZIMY

miasto Koszyce, region winiarski Tokaj
KOSZYCE
To wyjątkowa środkowoeuropejska metropolia
i drugie co do wielkości miasto na Słowacji. W Koszycach
organizowany jest też najstarszy w Europie i drugi
na świecie maraton. Tu także znajduje się najdłuższy
deptak na Słowacji oraz najbardziej wysunięta na wschód
gotycka katedra w Europie, która jest równocześnie
największym kościołem na Słowacji – katedra św.
Elżbiety. Dużym zainteresowaniem cieszy się też
Muzeum Wschodniej Słowacji, w którym można zobaczyć
koszycki złoty skarb. Natomiast doskonały widok na całe
miasto roztacza się z wieży widokowej, która wznosi się
w pobliżu największego ogrodu zoologicznego na Słowacji.
Romantyczne uliczki i niepowtarzalna atmosfera, panująca
latem w restauracjach na starówce, świadczą o tym, że
Koszyce są naprawdę jedną z europejskich metropolii.
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REGION WINIARSKI TOKAJ
Tokaj przede wszystkim jest miejscem, w którym
rodzi się królewski trunek, ale oprócz tego
kryje w sobie wiele tajemnic. Na charakter tego
wyjątkowego miejsca składają się nie tylko
zabytkowe tufowe piwnice, beczki pełne wina,
malownicze wioski z bogatą historią, w których
dzisiaj zdradzają nam tajemnice przeszłości
zabytki kultury i historii, lecz tworzą go również
swoją ciężką i solidną pracą hodowcy
winorośli, producenci win i inni jego mieszkańcy.
Romantyczne spacery w winnicach lub pośród
okolicznej przyrody, tradycyjne domowe potrawy
oraz przytulne wiejskie kwatery oczarują każdego,
kto odwiedzi ten niepowtarzalny zakątek Słowacji.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

MŁODYCH OSÓB, SENIORÓW,
FIRMOWYCH WYJAZDÓW
INTEGRACYJNYCH, OSÓB
AKTYWNYCH ZAWODOWO

HARMONOGRAM CZASOWY
Zwiedzanie Koszyc z przewodnikiem
Zwiedzanie katedry św. Elżbiety oraz wejście
na wieżę Zygmuntowską
Zwiedzanie Muzeum Wschodniej Słowacji –
koszycki złoty skarb (jedno z największych
złotych znalezisk na świecie)
Obiad w Tabačka Kulturfabrik – wyjątkowym
centrum kultury i przestrzeni otwartej
na sztukę, kreatywność w stylu industrialnym
Region winiarski Tokaj
Wejście na wieżę widokową w kształcie
beczki – „Budowla roku 2016”
Degustacja tokajskich win w średniowiecznej
piwnicy winnej połączona z prelekcją
Tradycyjne potrawy regionu Zemplína
Powrót do Koszyc

Katedra św. Elżbiety

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Czas trwania
1 dzień
Liczba km
ok. 120 km
Wielkość grupy
od 6 do 20 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
Miejsce
miasto Koszyce i region winiarski
Tokaj
Dostępność wycieczki
od lutego do grudnia

Wieża widokowa na Tokaju

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie Koszyce » region winiarski Tokaj i z powrotem
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik
• Opłaty za wstępy do zabytków oraz muzeum
• Opieka pilota
• Degustacja win z gatunku tokaj w średniowiecznej
piwnicy połączona z kolacją
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE SĄ wliczone
• Ubezpieczenie turystyczne
• Obiad
Organizator

vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

ŚLADAMI ŚWIATOWYCH UNIKATÓW
Okazja, by zakochać się w skarbach słowackiej historii
i przyrody, których wartość docenił już cały świat.
ZWIEDZIMY

Dobszyńską Jaskinię Lodową (UNESCO),
Ochtyńską Jaskinię Aragonitową (UNESCO),
Pałac Betliar i słowacki „Tadż Mahal”
DOBSZYŃSKA JASKINIA LODOWA
Dobszyńska Jaskinia Lodowa zaliczana jest
do najwspanialszych atrakcji przyrodniczych
i cudów Słowacji. Należy do największych,
udostępnionych do zwiedzania, jaskiń lodowych
na świecie, a w dodatku o nietypowym położeniu
geograficznym, bo nie znajduje się na terenie Alp.
Od 2000 roku jest wpisana na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Dobszyńska Jaskinia Lodowa
słynie również ze swojej bogatej historii, która
od momentu jej odkrycia przyciąga tu rzesze
turystów. Jest jedną z pierwszych na świecie jaskiń,
w których zainstalowano oświetlenie elektryczne,
a już w 1887 roku na trasie prowadzącej do jaskini
powstał objęty ochroną park górski.
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OCHTYŃSKA JASKINIA
ARAGONITOWA
Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa jest jednym
z europejskich unikatów oraz jedną z niewielu
udostępnionych do zwiedzania jaskiń aragonitowych na świecie. Jej wnętrze zdobią przepiękne
iglice zwisające ze stropu. Są to wyjątkowo
cienkie śnieżnobiałe piórka (formy stalaktytów),
których różnorodność świadczy o nieskończonej
liczbie różnych tworów natury i sprawia wrażenie
kamiennego deszczu. Najcenniejszą formą
aragonitową w jaskini jest tak zwany żelazny kwiat
przypominający koral. Jaskinia może poszczycić
się wpisem na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

MAUZOLEUM HRABIEGO DIONIZEGO
I FRANCISZKI ANDRÁSSYCH
Samodzielnie stojący secesyjny budynek z 1904
roku, nazywany „słowackim Tadż Mahal” to
miejsce ostatniego spoczynku hrabiego Dionizego
Andrássego oraz jego żony hrabiny Franciszki.
Mauzoleum zbudowano w latach 1903-1904
na polecenie samego hrabiego Dionizego,
ostatniego męskiego potomka monockiej gałęzi rodu
Andrássych, po śmierci jego żony Franciszki z domu
Hablavcovej, na znak ich nierozłącznej miłości.
Bezsprzecznie mauzoleum to jeden z największych
skarbów architektury na naszym terenie, a znajduje
się w pobliżu rezydencji szlacheckiej Krásna Hôrka,
która aż do pożaru w 2012 roku, w którym spłonęła,
była udostępniona do zwiedzania.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

PAŁAC BETLIAR
Pałac Betliar to najczęściej odwiedzany i najpiękniejszy
pałac na południowo-wschodniej Słowacji. Położony
jest na skraju wioski Betliar oraz otoczony przepięknym
parkiem z cennymi krzewami, romantycznymi
budowlami oraz dziką zwierzyną. Ta naprawdę
luksusowa rezydencja, została zbudowana jako
reprezentacyjna siedziba magnackiego rodu
Andrássych. Betliar był jednym z pałaców, które po 1945
roku nie zostały po wojnie splądrowane, dzięki czemu
jego wnętrza i gromadzone przez właścicieli zbiory
zachowały się znakomitym stanie do czasów obecnych.
Całe wyposażenie pałacu należało do członków
rodu Andrássych, uznawanych za najznamienitszą
arystokrację europejską w XIX wieku.

Mauzoleum Andrássych

Pałac Betliar

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

HARMONOGRAM CZASOWY

Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Liczba km
ok. 320 km
Miejsce
kraina historyczna Gemer

Przejazd na trasie: Koszyce » Dobszyńska
Jaskinia Lodowa (UNESCO)

Dostępność wycieczki
od 15 maja do 30 września

Zwiedzanie jaskini

Wielkość grupy
od 5do 20 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 5 osób

Obiad
Przejazd do Ochtyńskiej Jaskini Aragonitowej
(UNESCO)
Zwiedzanie jaskini
Zwiedzanie pałacu Betliar

Zalecana odzież
Wygodne ubranie

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd z/do Koszyc
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik
• Opieka pilota
*BONUS - zniżka na kolejną wycieczkę
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wstępy do jaskini i zabytków kultury
• Ubezpieczenie turystyczne
• Wyżywienie
• Opłata za robienie zdjęć w jaskini
Organizator

vylety.kosiceregion.com

Zwiedzanie Mauzoleum hrabiego Dionizego i
Franciszki Andrássych
Powrót do Koszyc
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Panorama Tatr Wysokich

TROPIENIE NIEDŹWIEDZIA
BRUNATNEGO W TATRACH

Niedźwiedź brunatny

Ktoś jest spragniony przygód i adrenaliny? Wrażeń zapierających
dech w piersiach, których nie można już nigdy zapomnieć? Niech
wybierze się razem z nami tropami największego drapieżnika jaki żyje
w naszych górach – niedźwiedzia brunatnego. Chętnych zabierzemy
w miejsca, w których można z bezpiecznej odległości obserwować
króla najwyższych słowackich gór w jego naturalnym środowisku.
CZEKA NAS

Całodniowa wycieczka do doliny w Tatrach Zachodnich, obserwowanie
niedźwiedzia brunatnego na jego własnym terytorium bez dokarmiania.
OBSERWOWANIE NIEDŹWIEDZIA
BRUNATNEGO
Niedźwiedź brunatny to nasz największy dziki drapieżnik, żyje na terenie całej Słowacji, a jego największa
populacja występuje w Tatrach Wysokich. Niedźwiedzie
można obserwować wiosną i podczas letniego sezonu
turystycznego, który trwa od czerwca do października,
lecz najpiękniejszą porą jest jednak właśnie wiosna,
kiedy urodzone końcem zimy niedźwiadki zaczynają
wychodzić z mamą z gawry na pierwsze spacery.
Wiosną niedźwiedzie są najaktywniejsze, ponieważ
muszą nadrobić wagę straconą podczas zimowego snu.

DODATKOWE WALORY WYCIECZKI
Ta wycieczka to nie tylko okazja do obserwacji
niedźwiedzia brunatnego, można podczas niej spotkać
także kozice tatrzańskie lub jelenie, usłyszeć świstaka,
a nawet zobaczyć przelatującego orła. Można poznać zioła
i owoce leśne oraz, co najważniejsze, zasady panujące
w górach, gdzie najważniejsze są: odpowiedzialność,
szacunek i pokora wobec mieszkańców lasu.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zalecana odzież
Turystyczna i nieprzemakalna
Długość trasy
ok. 15 km

HARMONOGRAM CZASOWY

Dostępność wycieczki
od kwietnia do września

Spotkanie w przysiółku Podbanské
we wczesnych godzinach rannych

Miejsce
Podbanské

Przejście górskie z przerwami na obserwację,
co najmniej 2 godz. 30 min.

Wielkość grupy
od 2 do 8 osób

Obiad w dolinie

W cenę wliczone SĄ
• Przewodnik
• Lornetka
• Statyw
• Ubezpieczenie

Zejście tym samym szlakiem z przerwami
na obserwację
Pożegnanie z przewodnikiem

W cenę NIE JEST wliczony
Obiad
Organizator

adventoura.eu
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KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

JEDNODNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Psie zaprzęgi w Tatrach Wysokich

ZOSTAŃ MASZEREM!

Każdy lubi zimę i śnieg, ale to rasa psów husky jest wprost stworzona na tę
porę roku. Poznajmy tę szlachetną rasę, która od zawsze pomaga ludziom
w trudnych warunkach naturalnych. Można spróbować swoich sił w roli
maszera psiego zaprzęgu oraz poznać uroki naszej krainy w nietypowy sposób
– w towarzystwie sześciu silnych i wiernych psów.
CZEKA NAS

jazda psim zaprzęgiem
JAZDA PSIM ZAPRZĘGIEM
Historia rasy syberyjskich husky sięga z pewnością
ponad 4 000 lat. Wyhodowali ją Czukcze –
półkoczowniczy lud zajmujący się polowaniami
na renifery i zamieszkujący północnowschodnią
Syberię. Używali oni tych psów do ciągnięcia sań
podczas polowań na renifery. Na Słowacji też już
mamy hodowców tej rasy, tzw. maszerów, którzy
również obecnie w miesiącach zimowych powożą
saniami ciągniętymi przez psie zaprzęgi. Takie
zajęcia są zalecane jako dogoterapia, podczas
której wykorzystywany jest korzystny wpływ psa
na stan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka.
Ten rodzaj terapii jest szczególnie zalecany dla
osób z niepełnosprawnością.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zalecana odzież
Ciepła zimowa, czapka, rękawice
Długość trasy
ok. 15 km

HARMONOGRAM CZASOWY

Dostępność wycieczki
zima

Rozpoczęcie we wcześniej wyznaczonym
miejscu w okolicy Tatr

Miejsce
Tatry Wysokie

Zapoznanie się z psami oraz instruktorem

Wielkość grupy
od 2 do 60 osób

Prelekcja i pokaz – jazda psim zaprzęgiem
Jazda psim zaprzęgiem z instruktorem
Samodzielna jazda
Wycieczka zaprzęgiem w teren

W cenę wliczone SĄ
• Praca piesków
• 2 instruktorów
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE JEST wliczony
Obiad
Organizator

adventoura.eu
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Winnica Krivošťany

BIAŁE MIEJSCE
NA WINIARSKIEJ MAPIE

Winiarstwo w województwie koszyckim ma bogate tradycje. Można tu znaleźć
duże gospodarstwa winiarskie, ale także takie, które mają kameralny rodzinny
charakter. My zapraszamy na północ naszego województwa, do gospodarstwa
winiarskiego o długiej historii, gdzie można skosztować delikatnego smaku
lokalnych win oraz wziąć udział w wyjątkowej zamkowej uczcie.
CZEKA NAS

degustacja wina, zwiedzanie gospodarstwa winiarskiego
WINA VERITA
Wina Verita pochodzą z najbardziej na północ
położonych winnic na Słowacji. Tradycja hodowli
winnej latorośli w tym regionie zaczęła się już w XIV
wieku. Winnice rozciągają się tuż nad rzeką Laborec,
na najbardziej wysuniętej na południe części podnóża
pasma Wyhorlatu na wysokości 250 metrów n.p.m.
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ZAMEK NAD MIEJSCOWOŚCIĄ VINNÉ
Zamek Viniansky to ruiny gotyckiej budowli z XIII wieku,
które wznoszą się nad miejscowością Vinné. Został
zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIII
wieku, jako strażnica chroniąca trakt, wiodący do Polski.
Do czasów współczesnych przetrwały częściowo
zachowane sklepienia renesansowe, otwory okienne
i drzwiowe oraz resztki oryginalnych tynków. Można też
zajrzeć do piwnic i zobaczyć ślady po kominkach.

ZAMEK BREKOV
Zamek Brekov został zbudowany na wapiennym
wzgórzu w pobliżu rzeki Laborec. Pierwotnie, podobnie
jak Zamek Viniansky, pełnił rolę strażniczą, ponieważ
pilnowano z niego, biegnącego doliną, traktu z południa
na północ. Do obecnych czasów zachowały się jedynie
ruiny, w których jednak odbywają się różne wydarzenia
integracyjne i kulturalne. Zamek został zbudowany
na skale andezytowej, z której roztacza się przepiękny
widok na całą okolicę.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

Wina Verita

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

MIŁOŚNIKÓW WINA,
UROCZYSTOŚCI
RODZINNYCH, SPOTKAŃ
FIRMOWYCH

HARMONOGRAM CZASOWY
Koszyce
Sala degustacyjna w zabytkowym Domu
Winnym z 1935 roku lub degustacja
w zabytkowej piwnicy winnej z 1909 roku

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Liczba km
64 km
Wielkość grupy
od 4 do 25 osób
Miejsce
Strážske i Krivošťany
Dostępność wycieczki
przez cały rok
Organizator

Zwiedzanie gospodarstwa winiarskiego oraz
winnic
Możliwość wzięcia udziału w uczcie na Zamku
Vinianskim lub Zamku Brekov

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie: Koszyce » Strážske » Koszyce
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Opieka pilota
• Degustacja win oraz przekąski
W cenę NIE SĄ wliczone
• Kolacja
• Ubezpieczenie turystyczne
Uwaga
• Oprócz degustacji w Domu Winnym lub zabytkowej
piwnicy winnej można zamówić także nocleg
oraz zwiedzanie unikatowego trójzamcza (Zamek
Viniansky, Zamek Brekov oraz Zamek Jasenov) lub
innych ciekawych miejsc w pobliżu winnic.
• Rezerwacja z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

vylety.kosiceregion.com

Zamek Viniansky
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Spiska Nowa Wieś

W OBJĘCIACH GOTYKU,
RENESANSU, ROKOKA I MUZYKI

Jeżeli ktoś chce stać się na jeden dzień prawdziwym Spiszakiem, niech dołączy do nas
i pozna zabytkowe miasto Spiską Nową Wieś. Może przespacerować się najdłuższym
owalnym rynkiem w Europie, przy którym kryje się sporo cennych niespodzianek. W
metropolii Spisza jest wiele naj-…, a także pięknych miejsc, które można zobaczyć
na własne oczy oraz dowiedzieć się o nich wielu ciekawych i pasjonujących rzeczy.
ZWIEDZIMY

zespół zwartej zabudowy miejskiej – zabytkową starówkę
Spiskiej Nowej Wsi, Ogród Zoologiczny w Spiskiej Nowej Wsi,
kasztel w Markušovcach oraz letnią rezydencję Dardanely
SPISKA NOWA WIEŚ
Spiska Nowa Wieś często bywa nazywana
bramą „raju” - Słowackiego Raju. Ze swoją
ponad 750-letnią historią jest idealnym punktem
wypadowym dla miłośników turystyki, osób zainteresowanych zabytkami Gotyckiego i Żelaznego
Szlaku, a także spiskimi zabytkami wpisanymi
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bogata
oferta imprez kulturalnych i sportowych przez
cały rok zapewnia wiele możliwości spędzenia
przyjemnego pobytu.
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NAJMNIEJSZE ZOO NA SŁOWACJI
Ogród zoologiczny, położony na terenie
parku leśnego Madaras, zajmuje powierzchnię
8 hektarów. Można tu spotkać ponad 500 zwierząt,
reprezentujących aż 130 gatunków, w tym tych
zagrożonych, które zostały wpisane do Czerwonej
Księgi. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw,
dmuchanego zamku, trampoliny, przejażdżki konnej,
a potem odpocząć przy smakołykach w cukierni.
Park linowy Monkeyland znajduje się tuż obok ZOO.
Oferuje 4 trasy przejścia o różnym stopniuj trudności,
z których jedna jest przeznaczona dla najmłodszych.
Bezpieczeństwo zapewnia tzw. asekuracja ciągła.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

KASZTEL W MARKUŠOVCACH
Pierwotny kształt renesansowego kasztelu
z okrągłymi wieżami z XVII wieku zmieniła jego wielka
przebudowa w stylu rokowym, która miała miejsce
w 1773 roku. Kasztel zbudował tutejszy ród magnacki
Máriássych. Obecnie znajduje się w nim ekspozycja
zabytkowych mebli od renesansu przez barok,
klasycyzm, biedermeier aż po secesję i początek XX
wieku.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

REZYDENCJA LETNIA DARDANELY
Częścią terenu przylegającego do markušovskiego
kasztelu jest park w stylu francuskim, na końcu
którego zbudowano przepiękną rezydencję letnią nazwaną
Dardanely. W jej wnętrzach znajduje się ekspozycja
klawiszowych instrumentów muzycznych, a po niedawnym
remoncie udostępniono do zwiedzania także nowe
części wystawy, poświęcone akordeonom. Największym
pomieszczeniem w rezydencji jest reprezentacyjna sala
na piętrze, w której najcenniejsze są freski, przedstawiające sceny z mitologii greckiej. Obecnie pomieszczenie to jest
wykorzystywane przede wszystkim jako sala koncertowa.

HARMONOGRAM CZASOWY
Spotkanie z przewodnikiem koło Domu
Prowincjalnego – Muzeum Spisza
Zwiedzanie rynku z przewodnikiem: kościół
Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny – Słowacki
kościół, ratusz, kościół ewangelicki, Miejsce
Życzeń (pomnik upamiętniający Mistrza Konrada),
kościół Wniebowzięcia Maryi Panny, Reduta
Wejście na wieżę kościelną (indywidualnie
za pośrednictwem Centrum Informacji
Turystycznej)
Zwiedzanie ZOO (indywidualnie)

ZOO Spiska Nowa Wieś

Zwiedzanie kasztelu i rezydencji letniej
w Markušovcach (indywidualnie)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Spiska Nowa Wieś
Dojazd
Indywidualnie
Miejsce
Spiska Nowa Wieś
Dostępność wycieczki
przez cały rok (ZOO od kwietnia do października)
Zalecana odzież
Wygodne buty i ubranie
W cenę wliczone SĄ
• Prelekcja na temat rozwoju budownictwa oraz
architektury najważniejszych budowli na zabytkowej starówce Spiskiej Nowej Wsi
• Przewodnik
W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wstępy na wieżę kościelną,
do ZOO, kasztelu i rezydencji letniej
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
Uwaga
zwiedzanie miasta z przewodnikiem trwa 60 minut
i można je zamówić w Centrum Informacji Turystycznej
w Spiskiej Nowej Wsi najpóźniej na 3 dni przed jego
planowanym terminem.
Organizator

Kasztel w Markušovcach
spisskanovaves.eu/navstevnik
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA PIESZA

Park Narodowy Słowacki Raj

SPACER PO RAJU

Wycieczka na łono cudownej natury w Słowackim Raju, w dodatku
z przewodnikiem, to dokładnie ten rodzaj aktywnego wypoczynku,
który przypadnie do gustu każdemu. Przepiękna pętla, prowadząca przez dwa najpiękniejsze miejsca w Raju, zapewnia wiele
fantastycznych widoków na dziewicze zakątki naszego Raju.
Należy przygotować się na średnio trudną trasę, podczas której
najpierw można zobaczyć urzekającą rozpadlinę Suchá Belá
z zamontowanymi w niej drabinkami. Na końcu zaplanowane jest
przejście grzbietem Słowackiego Raju, gęsto porośniętym drzewami liściastymi, a także zwiedzanie starodawnego Klasztorzyska.
ZWIEDZIMY

Słowacki Raj, Suchą Belą, Klasztorzysko i Przełom rzeki Hornad
SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim
cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym.
Słowacki Raj tworzą zachowane płaskowyże krasowe,
głęboko wcinające się kaniony rzeczne, rozpadliny
i wąwozy z czarującymi wodospadami, rozległy
podziemny świat jaskiń oraz przepaści, a także bogata
fauna i flora. Turyści mogą korzystać tu z ponad 300 km
znakowanych tras oraz szlaków z zabezpieczeniami typu
via ferrata (metalowymi drabinkami, łańcuchami, linami
itp.), a na rowerzystów czeka aż 150 km znakowanych
ścieżek rowerowych, ale prawdziwy raj odkryją dla siebie
wspinacze górscy, a zimą również narciarze zjazdowi,
biegowi oraz wspinacze lodowi.
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KLASZTORZYSKO
Ulubiony przystanek turystów na wysokości 760 m
n.p.m. powstało już w XIII wieku. Znajdują się tu
ruiny klasztoru kartuzów, który był schronieniem
dla mieszkańców podczas ataków tatarskich hord.
Na Klasztorzysku można się posilić.

PRZEŁOM HORNADU
Przełom Hornadu to liczący około 12 km odcinek
górnego biegu rzeki Hornad od ujścia Veľkej Bielej vody
do Smižan. Hornad wyżłobił tu dolinę o charakterze
kanionu, którego brzegi opadają z bocznych grzbietów
i szczytów, w niektórych miejscach różnica poziomów
przekracza 300 m. Dzięki swojej turystycznej historii
Przełom Hornadu zajmuje szczególne miejsce wśród
walorów przyrodniczych Słowackiego Raju.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Podlesok, Hrabušice
Dojazd
transport indywidualny
Miejsce
Słowacki Raj
Dostępność wycieczki
w okresie letnim, podczas sezonu
od kwietnia do października
Wielkość grupy
od 2 do 60 osób
*większe grupy mogą liczyć na zniżki
Zalecana odzież
Turystyczna oraz dobre skórzane
buty z wibramową podeszwą
Celková dĺžka túry
12 km – wycieczka całodniowa
W cenę wliczone SĄ
Opiekai przewodnika
W cenę NIE SĄ wliczone
• Obiad
• Opłata za wstęp do parku narodowego
Organizator

adventoura.eu

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WIECZÓR PEŁEN WRAŻEŃ

Średniowieczna kuchnia na Zamku Spiskim

KRÓLEWSKA UCZTA DLA SMAKOSZA
Zapraszamy na wyjątkowy wieczór wprost na zamku.
Wyjątkowe zwiedzanie jednego z największych kompleksów zamkowych w Europie Środkowej połączyliśmy
z niezapomnianym przeżyciem kulinarnym, które pozwoli,
by każdy poczuł się jak sam król lub królowa.
ZAMEK SPISKI
To najczęściej fotografowane i najbardziej
fotogeniczne miejsce w naszej destynacji, które nie
uszło uwadze nawet CNN oraz National Geographic.
Jest jednym z najcenniejszych zabytków historii,
dumą całego kraju oraz jednym z największych
kompleksów zamkowych w Europie Środkowej.
Nic dziwnego, że Zamek Spiski został również
wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Zakonserwowane ruiny zamku, które wznoszą
się na szczycie kopuły trawertynowej, nazywanej
Spiskim Wzgórzem Zamkowym, górują nad całą
okolicą i są jednym z najcenniejszych zabytków
historii w całym kraju. To również znany plan
filmowy - kręcono tu na przykład w 1992 roku film
„Smocze serce” w reżyserii Roba Cohena. Sezon
na Zamku Spiskim zazwyczaj zaczyna się 1 kwietnia
i trwa aż do końca października.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
Przyjazd na Zamek Spiski pomiędzy 20:00
a 20:30 (zależnie od ustaleń)
Nocne zwiedzanie zamku
Uczta w kuchni zamkowej
Wejście na wieżę zamkową

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Miejsce
Zamek Spiski
Czas trwania
120 min.
Dostępność wycieczki
od maja do września
Wielkość grupy
od 7 do 10 osób, maks. 20 osób
Zalecana odzież
wygodna i cieplejsza odzież
W cenę wliczone SĄ
• Nocne zwiedzanie
• Uczta w kuchni zamkowej w dawnym stylu: pieczone
kurczęta (zgodnie z węgierskim zwyczajem), eliksir
miłości Pani na zamku, słodka tajemnica pięknej Jadwigi.
Obsługa w strojach z epoki, utrzymane w oryginalnym
stylu pomieszczenia kuchni zamkowej, dla większej liczby
osób uczta jest przygotowywana na krużganku
• Nocne wejście na wieżę zamkową
• Zwiedzanie zamkowej izby tortur
• Przejazd: Koszyce – Zamek Spiski i z powrotem
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem
Organizator

Zwiedzanie zamkowej izby tortur

vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

JEDNODNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Słowackie kopalnie opali

POZNAJĄC SKARB SŁOWAKÓW

Słowacja może pochwalić się tym, że w wielu dziedzinach jest numerem jeden. Jeden
z takich tytułów zyskała dzięki temu, że na wschodzie kraju znajdują się największe
kopalnie opali na świecie. Zapraszamy do ich wnętrza, skąd pochodzą najpiękniejsze
i najcenniejsze opale. Pokażemy największe złoże soli i jedyne Muzeum Techniki
na Słowacji. Zapraszamy na wycieczkę szlakiem nowych zdobyczy nauki!
ZWIEDZIMY

Słowackie kopalnie opali, Solivary (warzelnie soli), Słowackie Muzeum Techniki w Koszycach
SŁOWACKIE KOPALNIE OPALI
Słowacki unikat – słowackie kopalnie opali – są
najstarszymi kopalniami opali na świecie. To stąd
pochodzi największy europejski opal Arlekin,
przechowywany w Muzeum Przyrodniczym w Wiedniu.
Kamień szlachetny ze Słowacji charakteryzujący
się wyjątkową barwą nosiły w swojej biżuterii liczne
znane królowe. Kopalnie po niemal 100 latach zostały
udostępnione do zwiedzania i można przejść je pokonując
godzinną niezwykle interesującą trasę, pod opieką
przewodników, którzy dzielą się swoją rozległą wiedzą
historyczną i geologiczną. Oprócz cennego opalu można
zobaczyć górnicze sztolnie, komory, bogatą kolekcję
mineralogiczną, narzędzia górnicze oraz poznać sposoby,
jakimi górnicy w dawnych czasach wydobywali ten
najpiękniejszy kamień szlachetny.
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WARZELNIA SOLI KOŁO PRESZOWA
W trzecim pod względem wielkości
mieście na Słowacji - Preszowie – znajduje się
najważniejsze wschodniosłowackie złoże soli oraz
wiele zachowanych zabytków techniki używanych
do wydobycia soli. Już w średniowieczu tryskały tu
słone źródła, z których pozyskiwano sól. W 1572 roku
rozpoczęto głębinowe wydobycie. Zatopienie kopalni
wodą, zamieniło ją w wielkie jezioro, co wymagało
wprowadzenia w 1752 roku nowej technologii,
polegającej na wypompowywaniu solanki skórzanymi
miechami opuszczanymi i wyciąganymi za pomocą
wprawianego w ruch przez konie lub woły kieratu,
który zastępował pompę.

SŁOWACKIE MUZEUM TECHNIKI
W KOSZYCACH
Słowackie Muzeum Techniki jako jedyne muzeum
o charakterze technicznym na terenie Słowacji
oferuje kompleksowe spojrzenie na historię
nauki i techniki. Jako główne centrum dokumentacji
muzealnej zarządza bogatymi zasobami, inicjuje opiekę
nad wybranymi zabytkami techniki in situ na terytorium
całej Słowacji, służy fachowym doradztwem w zakresie
ich ochrony i renowacji. Dokumentuje udział Słowacji
i jej przedstawicieli w rozwoju światowej nauki
oraz techniki. Wiele oryginalnych eksponatów jest
prezentowanych na wystawach oraz w wystawianych
zbiorach. Muzeum do chwili obecnej zgromadziło
ponad 33 600 eksponatów, przy czym wiele z nich ma
nieocenioną wartość.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
Zwiedzanie Słowackiego Muzeum Techniki
w Koszycach – wystawa górnicza
Zwiedzanie kopalni opali
Zwiedzanie Solivaru – najsłynniejszego
w historii złoża soli na wschodzie Słowacji

Słowackie kopalnie opali

Warzelnia soli koło Preszowa

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
wycieczka na pół dnia
Miejsce
Koszyce
Wielkość grupy
od 6 do 25 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
Zalecana odzież
• Solidne buty
• Odzież turystyczna

Dostępność wycieczki
przez cały rok
W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie Koszyce – kopalnie opali –
Solivar, Preszów – Koszyce
• Bilety wstępu do Muzeum Techniki w Koszycach
• Bilety wstępu do kopalni opali
• Opieka pilota
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE JEST wliczone
Wyżywienie
Organizator

vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Park Narodowy Słowacki Raj

WYPRAWA DO RAJU

Odkrywanie doskonałości i wyjątkowości natury!
Słowacki Raj to miejsce, które w pełni zasługuje na swoją nazwę.
ZWIEDZIMY

Dobszyńską Jaskinię Lodową (UNESCO),
Park Narodowy Słowacki Raj
PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim cennym
walorom przyrodniczym i krajobrazowym. Słowacki
Raj tworzą zachowane płaskowyże krasowe, głęboko
wcinające się kaniony rzeczne, rozpadliny i wąwozy
z czarującymi wodospadami, rozległy podziemny świat
jaskiń oraz przepaści, a także bogata fauna i flora. Turyści
mogą korzystać tu z ponad 300 km znakowanych tras oraz
szlaków z zabezpieczeniami typu via ferrata (metalowymi
drabinkami, łańcuchami, linami itp.), a na rowerzystów
czeka aż 150 km znakowanych ścieżek rowerowych, ale
prawdziwy raj odkryją dla siebie wspinacze górscy, a zimą
również narciarze zjazdowi, biegowi oraz wspinacze lodowi.
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DOBSZYŃSKA JASKINIA LODOWA
Dobszyńska Jaskinia Lodowa zaliczana jest
do najwspanialszych atrakcji przyrodniczych i cudów
Słowacji. Należy do największych, udostępnionych
do zwiedzania, jaskiń lodowych na świecie,
a w dodatku o nietypowym położeniu geograficznym,
bo nie znajduje się na terenie Alp. Od 2000 roku jest
wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Dobszyńska Jaskinia Lodowa słynie również ze swojej
bogatej historii, która od momentu jej odkrycia
przyciąga tu rzesze turystów. Jest jedną z pierwszych
na świecie jaskiń, w których zainstalowano oświetlenie
elektryczne, a już w 1887 roku na trasie prowadzącej
do jaskini powstał objęty ochroną park górski.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

PASJONATÓW TURYSTYKI
I ADRENALINY

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd na trasie Koszyce » Park Narodowy
Słowacki Raj - Podlesok
Całodzienne przejście: ścieżka edukacyjna
Ferrata GOPR Kyseľ z przewodnikiem
udzielającym fachowych informacji
Obiadokolacja w miejscowości Podlesok, czas
na odpoczynek
Przejazd do Spiskiej Nowej Wsi
Zakwaterowanie w hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi (pokoje dwuosobowe
klasy Standard)
Wellness/czas wolny

DRUGI DZIEŃ
Śniadanie w hotelu Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi
Przejazd do Dobszyńskiej Jaskini Lodowej
(UNESCO)

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

Zwiedzanie jaskini
Obiad
Stratenský kaňon – łatwa trasa turystyczna,
fakultatywnie Zejmarská roklina pod opieką
przewodnika (południowa część Słowackiego Raju)
Powrót do Koszyc

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Počet km
ok. 200 km

Miejsce
Park Narodowy
Słowacki Raj

Dostępność wycieczki
od 15 czerwca do 30 września

Wielkość grupy
od 6 do 20 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób

Zalecana odzież
• Solidne buty
• Odzież turystyczna
• Ubranie chroniące od wiatru i deszczu

Trudność trasy turystycznej
• Trudna
• Przewyższenie 179 metrów

Przewyższenie
1470 m

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie Koszyce »
Słowacki Raj i z powrotem
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Ekwipunek na via ferratę
• Opłaty za wstęp do wąwozu
• Nocleg dla 2 osób w dwuosobowych
pokojach ze śniadaniem - hotel
Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi
• Wellness w hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
*BONUS - zniżka na kolejną wycieczkę

W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłata za wstęp do jaskini oraz opłata za robienie zdjęć
• Ubezpieczenie turystyczne
• Wyżywienie

Organizator

• Jednak w takim przypadku cena za nocleg ulegnie
zmianie, a więc zmieni się cena całej wycieczki.

Czas przejścia trasy
ok. 7 godz.

Uwaga
• Możliwość zamówienia pokoju o wyższym
standardzie Superior lub Exclusive za dopłatą 20 EUR/
pokój (zależnie od dostępności miejsc noclegowych
w Hotelu Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi
• Możliwość zamówienia noclegu bezpośrednio
w Słowackim Raju np. w schronisku Javorina –
Autocamping Podlesok (www. Podlesok.sk) lub w Hotelu
Čingov (www.hotelcingov.sk) (w zależności od wolnych
miejsc noclegowych).

• Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem

Via ferrata Kyseľ
vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Piwnica winna / Ostrožovič

SZLAK WINNY

W winie prawda... Tak można by podsumować tę wyjątkową wycieczkę, która
nie tylko pozwala odkryć nasz najmniejszy region winiarski Tokaj, skosztować
wyrobów najlepszych winiarzy w niepowtarzalnych wnętrzach tufowych piwnic,
ale także poznać metropolię wschodniej Słowacji - Koszyce. Powędrujemy
w najpiękniejsze miejsca i wejdziemy na wieże widokowe, z których roztacza się
niezapomniany widok na nasz region oraz poszczególne destynacje.
ZWIEDZIMY

miasto Koszyce, region winiarski Tokaj,
wschodniosłowacki region winiarski
REGION WINIARSKI TOKAJ
Tokaj przede wszystkim jest miejscem, w którym
rodzi się królewski trunek, ale oprócz tego kryje
w sobie wiele tajemnic. Na charakter tego wyjątkowego miejsca składają się nie tylko zabytkowe
tufowe piwnice, beczki pełne wina, malownicze
wioski z bogatą historią, w których dzisiaj zdradzają
nam tajemnice przeszłości zabytki kultury i historii,
lecz swoją ciężką i solidną pracą budują go również
hodowcy winorośli, a także producenci win oraz jego
mieszkańcy. Romantyczne spacery w winnicach
lub wśród okolicznej przyrody, tradycyjne domowe
potrawy oraz przyjemne wiejskie kwatery oczarują
każdego, kto odwiedzi ten niepowtarzalny zakątek
Słowacji.
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PIWNICA ORECHOVÁ
Piwnica Orechová przetwarza winogrona
z własnych winnic, zajmujących powierzchnię
54 hektarów. Rzędy winorośli należą
do wschodniosłowackiego regionu winiarskiego,
a posadzone zostały na południowo-zachodnich
stokach gór Wyhorlatu. Pasmo Wyhorlatu
wypiętrzyło się pod koniec trzeciorzędu
w wyniku długotrwałej działalności wulkanicznej.
W miejscowości Orechová winorośl rośnie
na doskonałym podłożu geologicznym, jakim
są andezyty wulkaniczne. Wino z Orechovej ma
wyjątkowy smak i jest unikatem, właśnie dzięki
położeniu geograficznemu winnic oraz tutejszym
warunkom klimatycznym.

KOSZYCE
To wyjątkowa środkowoeuropejska metropolia
i drugie co do wielkości miasto na Słowacji. W Koszycach
organizowany jest też najstarszy w Europie i drugi
na świecie maraton. Tu także znajduje się najdłuższy
deptak na Słowacji oraz najbardziej wysunięta na wschód
gotycka katedra w Europie, która jest równocześnie
największym kościołem na Słowacji – katedra św.
Elżbiety. Dużym zainteresowaniem cieszy się też
Muzeum Wschodniej Słowacji, w którym można zobaczyć
koszycki złoty skarb. Natomiast doskonały widok na całe
miasto roztacza się z wieży widokowej wznoszącej się w
pobliżu największego ogrodu zoologicznego na Słowacji.
Romantyczne uliczki i niepowtarzalna atmosfera, panująca
latem w restauracjach na starówce, świadczą o tym, że
Koszyce są naprawdę jedną z europejskich metropolii.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

MŁODYCH OSÓB, SENIORÓW,
FIRMOWYCH WYJAZDÓW
INTEGRACYJNYCH, OSÓB
AKTYWNYCH ZAWODOWO

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Zwiedzanie miasta Koszyc z przewodnikiem
Zwiedzanie katedry św. Elżbiety i wejście
na wieżę Zygmuntowską
Zwiedzanie Muzeum Wschodniej Słowacji –
koszycki złoty skarb (jeden z najważniejszych
złotych skarbów w Europie oraz na świecie)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
2 dni / 1 noc
Wielkość grupy
od 6 do 20 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
Miejsce
• Miasto Koszyce
• Region winiarski Tokaj
• Orechová – region Dolny Zemplín
Dostępność wycieczki
od lutego do grudnia

Obiad w Tabačka Kulturfabrik – wyjątkowym
centrum kultury i przestrzeni otwartej na sztukę
oraz kreatywność w stylu industrialnym

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie Koszyce » Tokaj » Orechová i z powrotem
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Przewodnik
• Opłaty za wstępy do muzeum i zabytków
• Opieka pilota
• Nocleg ze śniadaniem
• Degustacja win (piwnica Orechová, region winiarski Tokaj)
• Obiad i kolacja
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE JEST wliczone
• Ubezpieczenie turystyczne
Organizator

vylety.kosiceregion.com

Region winiarski Tokaj
Wejście na wieżę widokową w kształcie
beczki – „Budowla roku 2016”
Degustacja tokajskich win w średniowiecznej
piwnicy winnej połączona z prelekcją
Tradycyjne potrawy regionu Zemplína
Uwaga
Nocleg w zależności od dostępnych wolnych
miejsc

DRUGI DZIEŃ
Śniadanie – region winiarski Tokaj
Wizyta w chłopskiej piwnicy winnej w
miejscowości Veľká Tŕňa wraz z degustacją
pomarańczowego wina z amfory (wino Vdovjak)
Piwnica Orechová – wyjątkowe wyhorlackie
wina
Zwiedzanie gospodarstwa winiarskiego
oraz pobliskich winnic połączone z fachową
prelekcją
Degustacja win połączona z wykładem
podczas obiadu (specjalności kuchni
domowej)
Powrót do Koszyc

ulica Hrnčiarska / Koszyce
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA DLA RODZIN I SZKÓŁ

Koszycka Zabytkowa Kolejka Dziecięca

KOSZYCE Z DZIEĆMI

Z dziećmi koniecznie trzeba się wybrać do Koszyc! Metropolia wschodu dostarcza
swoim najmłodszym gościom więcej wrażeń, niż jakiekolwiek inne miasto.
Przepiękna przyroda, atrakcje zabawowe, parki, zabawy edukacyjne dla dzieci
i strefy relaksu dla rodziców. Chcąc odkryć czar Koszyc należy pojechać razem
na niezapomnianą rodzinną wycieczkę pełną radości oraz niespodzianek.
ZWIEDZIMY

pełen wrażeń program na Zamku Koszyckim,
prehistoryczny świat dinozaurów, Park Nauki i Rozrywki
ZAMEK KOSZYCKI
Zamek koszycki zaczęto budować w XIII wieku, ale
jego budowy nigdy nie dokończono. W ostatnich latach
był wielokrotnie remontowany oraz przebudowywany,
a obecnie, dzięki pełnemu zapału administratorowi,
oferuje zróżnicowany program, w którym są: pokazy
rozmaitych średniowiecznych dyscyplin sportowych,
na przykład łucznictwa lub szermierki. W centrum
informacji można orzeźwić się smacznymi napojami
oraz przymierzyć stroje z dawnej epoki.

TARZÁNIA
Rozrywkowy park linowy, zbudowany w koronach
drzew, składa się z 32 różnych przeszkód
i niemal 180 metrów zjazdów na linach. Dzieci
wykonują tu zadania poprawiające jego zręczność,
równowagę i kondycję.
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TOR SANECZKOWY
Pierwsza tego rodzaju zjeżdżalnia dla dzieci
na Słowacji, już od prawie 20 lat dostarcza wrażeń
całej rodzinie podczas trzymającego w napięciu
zjazdu. W tym miejscu dzieci bezpiecznie poznają
smak adrenaliny. Tor znajduje się w sąsiedztwie
najstarszego ZOO na Słowacji.

KOSZYCKA ZABYTKOWA KOLEJKA
DZIECIĘCA
Koszycka Zabytkowa Kolejka Dziecięca została
zbudowana w latach 1955-1956 jako Kolej Pionierska.
Podobne powstały później w Preszowie, Pilźnie oraz innych
miastach Czechosłowacji. Do dziś jednak zachowała się
tylko ta w Koszycach. Trasa ma 4 kilometry i biegnie przez
malowniczą Dolinę Čermeľską. Przy końcowym przystanku
znajduje się teren rekreacyjny Alpinka z restauracją, dużym
placem zabaw i parkiem linowym - Tarzánia. To okazja,
by przenieść się na chwilę w przeszłość i przejechać
pociągiem, ciągniętym przez lokomotywę z 1956 roku.

PARK DINOZAURÓW I ZOO
Park Dinozaurów jest częścią największego ogrodu zoologicznego w Europie Środkowej, w którym
zgromadzono ponad 280 gatunków zwierząt.
W tym parku tematycznym o powierzchni
5 hektarów można przenieść się w prehistoryczny
świat dinozaurów – olbrzymów, które władały
naszą planetą. Dzieci podczas zabawy zdobywają
nowe wiadomości na temat prehistorii.

STEELPARK
Park Nauki i Rozrywki, w którym mali i duzi
badacze w zabawowej formie poszerzą swoją
wiedzę sprawdzając hipotezy naukowe. Steelpark
jest miejscem, w którym nauka zyskuje nowy
wymiar w oczach laika. Pozwólmy dzieciom
poczuć, że bycie naukowcem może być naprawdę
pasjonujące.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

RODZIN Z DZIEĆMI,
GRUP SZKOLNYCH

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Średniowieczne pokazy na Zamku Koszyckim
Obiad
Tor saneczkowy
Park Dinozaurów
ZOO

DRUGI DZIEŃ
Koszycka Zabytkowa Kolejka Dziecięca
Park linowy Tarzánia Alpinka
Obiad
Steelpark

WARIANT NA NIEPOGODĘ
Jump Aréna (kompleks sportowy
29 połączonych trampolin)
Steam faktory (idealne miejsce dla dzieci: jazda
na rolkach, ścianka wspinaczkowa, małpi gaj,
fitness, restauracja)

ZOO Koszyce
Zamek Koszycki

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zalecana odzież
Sportowa/wygodna
Dostępność wycieczki
od kwietnia do października
Miejsce
Koszyce
Wielkość grupy
od 4 do 30 osób
Organizator

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd
• Opłaty za wstępy
• Udział w zaplanowanym programie
W cenę NIE JEST wliczony
• Nocleg
Uwaga
• Rezerwacja z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem
• Możemy zmienić pakiet produktów oferowanych
w ramach wycieczki i dostosować go do wymagań
zamawiającego.

visitkosice.org
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA DLA SPORTOWCÓW

Trixen Park

W POSZUKIWANIU AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ I NOWYCH WRAŻEŃ

Koszyce są idealnym miejscem do uprawiania sportu i korzystania z kultury, dlatego w 2016 roku
nadano im tytuł Europejskiego Miasta Sportu. Wiele obiektów sportowych, w tym te na wolnym
powietrzu, umożliwia doskonały trening małym i dużym. Każdy może znaleźć coś dla siebie,
wybierając pomiędzy wspinaczką, jazdą na nartach wodnych czy pojedynkami paintballu. Oprócz
sportu można spróbować dobrych piw rzemieślniczych, warzonych bezpośrednio w Koszycach.
To okazja, by w aktywny sposób poznać metropolię wschodniej Słowacji!
CZEKA NAS

kolarstwo górskie w koszyckich lasach, kurs wspinaczkowy w terenie,
jazda na nartach wodnych, paintball, spływ Hornadem
KURS WSPINACZKOWY NA ROKODROMIE
Pierwsza i jedyna w Czechosłowacji, bo taki przydomek
również zyskała, sztuczna ścianka treningowa w Dolinie
Čermeľskiej. Tradycja wspinaczki górskiej sięga
w Koszycach już początków XX wieku. Na kamiennej
ścianie, którą zbudowało tutejsze środowisko wspinaczy
w latach 80. XX wieku można nauczyć się podstaw
wspinaczki, zjazdów na linie oraz poruszania się
po skałach. Zabawa i wysiłek fizyczny gwarantowane.

PAINTBALL
Paintball jest zabawą, w której w mig można
sprawdzić swoje zdolności. Szybkość reakcji
na sytuacje w trakcie gry, które zmieniają się
co sekundę oraz umiejętność pracy w zespole.
W Koszycach jest wiele miejsc przeznaczonych
na właśni taki rodzaj aktywności sportowej, ale
teren byłego obozu pionierskiego jest wprost
stworzony do emocjonujących paintballowych
rozgrywek.
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JAZDA NA NARTACH WODNYCH
Ośrodek narciarstwa wodnego z wyciągiem jest
siedzibą najlepszego klubu narciarstwa wodnego
Trixen, z którego wyszło wielu utytułowanych
wakebordzistów i wakeskaterów. Co roku
odbywają się tu różne zawody i zgrupowania.
Swoich sił w tym interesującym sporcie może
spróbować teraz każdy i to w dodatku pod okiem
doświadczonych trenerów.

DEGUSTACJA PIW RZEMIEŚLNICZYCH
Ma wyjątkowy smak i złocisty kolor, co to jest?
Piwo ma w Koszycach swoje ważne miejsce. W budynku najstarszego zajazdu na Słowacji i piątego
spośród najstarszych w Europie, również dzisiaj
mieści się jeden z najlepszych browarów. Obecnie
w Koszycach działa łącznie sześć browarów
rzemieślniczych, które oferują dziesiątki lokalnych
piw. Miejscowy piwowar zdradza wszystkie tajniki
wyrobu tego napoju. Zapraszamy na degustację
klasycznych piw leżakujących, IPY oraz lokalnych
eksperymentów.

OPRE’
Opre’ to rzemieślniczy cydr braci Oprendeków.
W swojej fabryczce produkują oni trunek naprawdę
jedyny w swoim rodzaju. Podczas zwiedzania
nie tylko można go skosztować, ale w dodatku
naprawdę zainspirować się twórcami Opre’.

SPŁYW HORNADEM
Rzeka Hornad ma swoje źródła na wschodniej Słowacji
u podnóża Kráľovej holi. Spławne są różne odcinki tej
rzeki, a ich długość dochodzi aż do 145 km. Różnią się też
stopniem trudności: na najłatwiejszych z nich można dać
się unosić prądowi, ale oprócz nich są też trudniejsze,
które wymagają dobrej kondycji fizycznej, żeby pomyślnie
zakończyć spływ. Rzeka przepływa przez Park Narodowy
Słowacki Raj, przez zbiornik wodny Ružín, skąd zmierza
na wschód do Koszyc i dalej na Węgry. Podczas spływu
między Malą Lodiną a Koszycami można podziwiać
przyrodę, pokonując progi wodne i Ťahanovską vlnę, przy
której znacznie wzrasta poziom adrenaliny.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

Spływ Hornadem

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

SPORTOWCÓW
I ŁOWCÓW PRZYGÓD

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Kurs wspinaczkowy na Rokodromie
Obiad
Jazda na nartach wodnych
Degustacja piw rzemieślniczych

DRUGI DZIEŃ
Spływ Hornadem
Obiad
Paintball
Opre

Rokodrom

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zalecana odzież
Sportowa
Dostępność wycieczki
od kwietnia do września
Miejsce
Koszyce
Wielkość grupy
od 5 do 20 osób
Organizator

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd
• Degustacje
• Opłaty za udział w poszczególnych punktach programu
W cenę NIE JEST wliczony
• Nocleg
Uwaga
• Rezerwacja z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem
• Możemy zmienić pakiet produktów oferowanych
w ramach wycieczki i dostosować go do wymagań
zamawiającego

visitkosice.org
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

ulica Mlynská

KOSZYCE WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI
Jak najlepiej poznać Koszyce? Zakosztować ich wszystkimi zmysłami!
Zapraszamy do zapoznania się nie tylko z wizytówkami miasta, ale także
z tradycyjnymi rzemiosłami, które są w nim wciąż widoczne. Można skosztować
najlepszych produktów rzemieślniczych i zaczerpnąć nowej energii w wellness.
Małym bonusem będzie nietypowa przejażdżka po mieście rikszą.
ZWIEDZIMY

pracownię garncarską, miejsce degustacji regionalnych win,
Galerię Wschodniosłowacką z oprowadzaniem kuratorskim
SPACER PO STARÓWCE
Wyjątkowa środkowoeuropejska metropolia i drugie co
do wielkości miasto Słowacji – Koszyce mają bogatą
historię i chlubią się licznymi prawami pierwszeństwa
oraz tytułami. Tutejsi przewodnicy pokazują wiele
twarzy tego przepięknego miasta. Można poznać
ciekawe miejsca związane z historią, wydarzeniami
z okresu socjalizmu lub dzikich lat dziewięćdziesiątych
XX wieku, perły architektury, ale także wiele tajemnic.
Starówka tętni życiem o każdej porze i trzeba
zakosztować jej atmosfery własnymi zmysłami.
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WARSZTATY GARNCARSTWA
Garncarstwo było najstarszym i najpopularniejszym
z rzemiosł. Pan Macák, który mieszka w tak zwanej
„uliczce rzemiosł” (ul. Hrnčiarska), wprowadza gości
w tajniki pracy z gliną. Można spróbować rzeźbienia,
modelowania i dekorowania ceramiki. Gotowe
wyroby po kilku dniach są wypalane i przesyłane
uczestnikom warsztatów do domu na pamiątkę.

DEGUSTACJA REGIONALNYCH WIN
I PRODUKTÓW
Winiarstwo w województwie koszyckim ma silne
tradycje. Znajduje się tu najmniejszy region
winiarski na Słowacji, ale produkowane wina są
znane nawet na międzynarodowych rynkach.
W przytulnej sympatycznej winiarence w centrum Koszyc można w dodatku skosztować
najlepszych produktów ze wschodniej Słowacji.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

DOROSŁYCH I SENIORÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Spacer po starówce

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zalecana odzież
Wygodna/elegancka
Dostępność wycieczki
od maja do września
Miejsce
Koszyce
Wielkość grupy
od 5 do 15 osób

Warsztaty garncarstwa
Obiad

Organizator

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd
• Opłaty za wstępy
• Opłaty za udział w poszczególnych punktach programu
W cenę NIE JEST wliczony
• Nocleg
Uwaga
• Rezerwacja z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem
• Możemy zmienić pakiet produktów w ramach
wycieczki i dostosować go do wymagań
zamawiającego

Degustacja regionalnych win i produktów

DRUGI DZIEŃ
Zwiedzanie Galerii Wschodniosłowackiej
z przewodnikiem

visitkosice.org

Obiad
Przejażdżka rikszą po Koszycach

Galeria Wschodniosłowacka

Wellness w Hotelu Bankov****

ulica Hrnčiarska

ZWIEDZANIE I WARSZTATY W GALERII
WSCHODNIOSŁOWACKIEJ
Galeria Wschodniosłowacka powstała w 1951 roku jako
pierwsza regionalna galeria na Słowacji, początkowo nosiła nazwę Galeria Wojewódzka. Jej główną działalnością
jest dokumentowanie życia plastycznego w regionie
wschodniej Słowacji. Przygotowany program, składa
się z dwóch części – zwiedzania wystawy z kuratorem
oraz krótkich niewymagających wysiłku warsztatów
prowadzonych przez pedagoga Galerii i tematycznie
powiązanych z wystawianymi w niej dziełami.

PRZEJAŻDŻKA RIKSZĄ PO KOSZYCACH
Riksza to wschodnioazjatycki środek transportu,
napędzany wyłącznie siłą ludzkich mięśni.
Również uczestnicy tej wycieczki mogą spróbować
przejażdżki rikszą, a w dodatku połączyć ją ze
zwiedzaniem szerzej rozumianego centrum Koszyc.
Będą mogli bez zadyszki podziwiać przepiękne parki
miejskie, centra kultury oraz ciekawe panoramy
całego miasta.

WELLNESS W HOTELU BANKOV****
Wellness to fantastyczny sposób na relaks
i zaczerpnięcie nowej dawki energii. O atmosferze
najstarszego hotelu w Koszycach pisał już
początkiem XX wieku światowej sławy pisarz Sándor
Márai. Hotel Bankov****, ukryty w lasach, rosnących
nad Koszycami, zapewnia świetne warunki
do wypoczynku i prawdziwego relaksu.
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA DLA MŁODYCH

Bike Park „Červený breh“

KOSZYCE ALTERNATYWNE

Możliwość przeżycia dwóch szalonych dni pełnych zabawy oraz szansa poznania Koszyc z nieco innej strony. Chętnych zaprowadzimy w miejsca, do których
zwykły turysta trafia wyłącznie przypadkiem. Poznamy z ciekawymi osobami,
pokażemy nietypowe bary i miejsca na „wschodnim wybrzeżu”, które mają swój
niepowtarzalny charakter.
CZEKAJĄ NA NAS

Alternativ tour po mieście, escape room, hidden street art tour,
degustacja miejscowych cydrów
ALTERNATIV TOUR PO MIEŚCIE
Koszyce poza typowymi wizytówkami słyną też ze swoich
specyficznych miejsc. Właśnie te miejsca pokaże dwójka
przewodników, nazywanych Local Nomad. Oprócz przekazania klasycznych informacji o mieście, opowiedzą oni
sporo o subkulturach, naprawdę nietypowych miejscach
i knajpach, które zatrzymały się w czasoprzestrzeni.
W trakcie zwiedzania nie tylko można poszerzyć swoje
horyzonty, ale na pewno także zasób słownictwa.

OPRE
Opre’ to rzemieślniczy cydr braci Oprendeków.
W swojej fabryczce produkują oni trunek naprawdę
jedyny w swoim rodzaju. Podczas zwiedzania
nie tylko można go skosztować, ale w dodatku
naprawdę zainspirować się twórcami Opre’.
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ČERVENÝ BREH (Czerwony Brzeg)
To nie jest morski brzeg, lecz nazwa wzgórza i alternatywnego centrum sportowego z widokiem na Koszyce.
Spotykają się tu zapaleni rowerzyści, którzy chętnie
pokażą jak jeździ się w bike parku. Nawet samemu
można poznać z siodełka roweru okoliczne lasy, słynące
przede wszystkim z gęstej „pajęczyny” tras rowerowych.
Na Červeným brehu oprócz uprawiania sportu można
także zrelaksować się i wypić piwko w barze.

HIDDEN STREET ART TOUR
Otwarta galeria miejska to wyjątkowy przejaw urban
art na Słowacji, zgromadzono tu około 30 murali, co
czyni z Koszyc numer jeden w całym kraju w tej dziedzinie sztuki. Taki spacer to poznawanie tajemniczych
zakątków, ukrytych napisów graffiti, legalnych ścian
grafficiarskich i perełek sztuki miejskiej.

TOUR DE BAR
W Koszycach jest mnóstwo ciekawych
tradycyjnych oraz nietypowych barów i kawiarni.
W trakcie tego zwiedzania można samemu
wybrać, jaką twarz miasta chce się zobaczyć.
Mogą to być browary rzemieślnicze, dziwne bary,
największa knajpa punkowa na Słowacji, kluby
tańca lub ciche romantyczne winiarnie.

ESCAPE ROOM
Ta wyjątkowa gra, połączona z rozwiązywaniem
różnych rebusów oraz szukaniem podpowiedzi
lub tajnych kodów, cieszy się na Słowacji coraz
większym zainteresowaniem. Koszyce nie są pod tym
względem wyjątkiem. Escape room to doskonały
pomysł na spędzenie 75 minut, wzmacniających
więzi w grupie i pogłębiających przyjaźnie.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

MŁODYCH OSÓB

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Alternativ tour po mieście
Obiad
Červený breh
Tour de bar

DRUGI DZIEŃ
Escape room
Obiad
Hidden street art tour

Tabačka Kulturfabrik

Opre’

Cydr Opre’

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zalecana odzież
Sportowa/wygodna
Dostępność wycieczki
od kwietnia do września
Miejsce
Koszyce
Wielkość grupy
od 5 do 20 osób

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd
• Opłaty za wstępy
• Opłaty za udział w poszczególnych punktach programu
W cenę NIE SĄ wliczone
• Nocleg

Organizator

visitkosice.org

Uwaga
• Rezerwacja z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem
• Możemy zmienić pakiet produktów w ramach
wycieczki i dostosować go do wymagań
zamawiającego.
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA ROMANTYCZNA WYCIECZKA DLA ZAKOCHANYCH

Wycieczka konna

ROMANTYCZNE KOSZYCE

Zakochajmy się w Koszycach! To idealne miejsce na romantyczne przechadzki
i wycieczki. Można wznieść się w obłoki w koszu balonu, zażyć relaksu
w wellness, przejażdżki na koniach, a na koniec skosztować najlepszych win
ze wschodniej Słowacji. Po co czekać na Walentynki? Własne święto zakochanych można sobie zafundować w Koszycach w każdym z 365 dni w roku.
PRZEŻYJEMY

Lot balonem, pływanie łódką po jeziorze Bukovec, przejażdżkę
na koniach, kolację i wellness w staroświeckim hotelu Bankov
LOT BALONEM
Koszyce to wyjątkowe miasto, które można
poznać również z lotu ptaka, czyli bezpośrednio
z kosza balonu. Można zafundować sobie cudowne
przeżycie pełne niepowtarzalnych widoków
i wspomnień z metropolii wschodniej Słowacji.

DEGUSTACJA WIN W VILLI CASSA
Villa Cassa to najbardziej znana winoteka
z najdłuższą tradycją, a równocześnie doskonałe
miejsce na zakończenie romantycznego weekendu
we dwoje. Takim zakończeniem będzie degustacja
regionalnych win i produktów. Województwo
koszyckie słynie ze swoich tradycji winiarskich,
o czym właśnie tutaj można przekonać się samemu
trzymając w ręce kieliszek znakomitego wina.
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PRZEJAŻDŻKA NA KONIACH ZE
SCHRONISKA GÓRSKIEGO LAJOŠKA
Spacery i wycieczki po okolicy są przyjemnym urozmaiceniem każdego wyjazdu. Jeżeli jednak połączy
się je z jazdą konną, wówczas zyskują zupełnie nowy
wymiar. Ciekawymi miejscami w okolicy Koszyc są
schroniska górskie. Jedno z nich można poznać
wybierając się z nami w okoliczne lasy.

PŁYWANIE ŁÓDKĄ PO BUKOVCU
Bukovec to jezioro leżące zaledwie 10 kilometrów
od centrum miasta. Jest ukryte pośród koszyckich
lasów, a dla koszyczan jest miejscem wypoczynku.
Miła okolica, możliwość odświeżenia się, ale również
pojeżdżenia na rowerze lub popływania łódką są
nieodłącznym elementem romantycznych chwil,
spędzanych właśnie w tym miejscu.

WELLNESS I KOLACJA
W STAROŚWIECKIM HOTELU BANKOV****
Wellness to fantastyczny sposób na relaks
i zaczerpnięcie nowej dawki energii. O atmosferze
najstarszego hotelu w Koszycach pisał już
początkiem XX wieku światowej sławy pisarz
Sándor Márai. Hotel Bankov**** ukryty w lasach,
rosnących nad Koszycami, zapewnia świetne
warunki do wypoczynku i prawdziwego relaksu.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

Villa Cassa

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

PAR

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zalecana odzież
Sportowa/wygodna
Dostępność wycieczki
od kwietnia do września

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Lot balonem
Obiad, odpoczynek
Kolacja i wellness w staroświeckim
Hotelu Bankov****

DRUGI DZIEŃ
Wycieczka rowerowa w plener
Obiad, odpoczynek
Pływanie łódką po Bukovcu
Degustacja win

Miejsce
Koszyce
Wielkość grupy
2 osoby
W cenę wliczone SĄ
• Przejazd
• Opłaty za wstępy
• Opłaty za udział w poszczególnych punktach programu
W cenę NIE JEST wliczony
• Nocleg
Uwaga
• Rezerwacja z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
• Możemy zmienić pakiet produktów w ramach wycieczki
i dostosować go do wymagań zamawiającego.
Organizator

visitkosice.org

Lot balonem

33

WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Park Narodowy Słowacki Raj

HITY WSCHODNIEJ SŁOWACJI
Odkryjmy to, co najpiękniejsze na wschodniej Słowacji! Wyjątkowe parki
narodowe i zabytki UNESCO nie pozwalają zostać obojętnym. Fantastyczne
miejsca pełne tajemnic stały się TOP destynacjami w regionie. Dlaczego?
Trzeba to sprawdzić osobiście. Nie można bać się odrobiny wysiłku.
Przeżycia i wspomnienia z tej wycieczki pozostają na zawsze.
ZWIEDZIMY

Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy Słowacki Raj,
Zamek Spiski (UNESCO), Lewoczę, Spiską Nową Wieś
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
Duma Słowacji oferuje przepiękne widoki
na jedno z najpiękniejszych pasm górskich
w Europie Środkowej, często nazywane „Małymi
Alpami”. Tatry są dostępne przez cały rok, więc
przyciągają turystów latem, a narciarzy zimą.
Do najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych
ośrodków turystycznych należą: Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec i Štrbské Pleso. Znany
przewodnik turystyczny Lonely Planet uznał Tatry
za najważniejszą europejską destynację letnią 2019
roku. Tatry Wysokie są rajem dla poszukiwaczy
przygód. Kuszą swoimi wodospadami, górskimi
halami i ponad stoma lazurowymi jeziorami.
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PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim
cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym.
Słowacki Raj tworzą zachowane płaskowyże
krasowe, głęboko wcinające się kaniony rzeczne,
rozpadliny i wąwozy z czarującymi wodospadami,
rozległy podziemny świat jaskiń oraz przepaści,
a także bogata fauna i flora. Turyści mogą korzystać
z ponad 300 km znakowanych tras i szlaków
z metalowymi zabezpieczeniami. Na rowerzystów
czeka aż 150 km znakowanych tras rowerowych, ale
prawdziwy raj odkryją tu wspinacze, a zimą również
narciarze zjazdowi, biegowi oraz wspinacze lodowi.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

LEWOCZA
Miasto to słusznie zaliczane jest
do skarbów wschodniej Słowacji, które swoją
wyjątkowością są w stanie podbić serce chyba
każdego podróżnika. Piękną starówkę otaczają
średniowieczne mury miejskie o długości 2 km.
To właśnie dzięki wyjątkowo dobrze zachowanym
zabytkom historii Lewocza została uhonorowana
wpisem na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Dumą miasta jest druga co wielkości świątynia na
Słowacji - bazylika św. Jakuba, w której wnętrzu
kryje się wykonany przez legendarnego rzeźbiarza
Mistrza Pawła najwyższy na świecie późnogotycki
drewniany ołtarz.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

ZAMEK SPISKI
To najczęściej fotografowane i najbardziej fotogeniczne
miejsce w naszej destynacji, które nie uszło uwadze
nawet CNN oraz National Geographic. Jest jednym
z najcenniejszych zabytków historii, dumą całego kraju
oraz jednym z największych kompleksów zamkowych
w Europie Środkowej. Nic dziwnego, że Zamek Spiski
został również wpisany na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Zakonserwowane ruiny zamku, które wznoszą
się na szczycie kopuły trawertynowej, nazywanej Spiskim
Wzgórzem Zamkowym, górują nad całą okolicą i są jednym
z najcenniejszych zabytków historii w całym kraju. To
również znany plan filmowy - kręcono tu na przykład
w 1992 roku film „Smocze serce” w reżyserii Roba Cohena.
Sezon na Zamku Spiskim zazwyczaj zaczyna się 1 kwietnia
i trwa aż do końca października.

SPISKA NOWA WIEŚ
Spiska Nowa Wieś często bywa nazywana bramą „raju”Słowackiego Raju. Ze swoją ponad 750-letnią historią jest
idealnym punktem wypadowym dla miłośników turystyki,
osób zainteresowanych zabytkami Gotyckiego i Żelaznego
Szlaku, a także spiskimi zabytkami wpisanymi na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Na największym owalnym
rynku w Europie Środkowej znajduje się kilka zaskakująco
cennych obiektów, do których oczywiście należy kościół
Wniebowzięcia Maryi Panny z najwyższą wieżą kościelną
na Słowacji (87 m). Dzwony kościoła są do dziś symbolem
miasta, choć historię ludwisarstwa w Spiskiej Nowej Wsi
zapoczątkował Mistrz Konrad, który już w 1357 roku założył
tu pierwszy warsztat ludwisarski na Słowacji.

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Koszyce
Zwiedzanie Zamku Spiskiego (UNESCO)
Zwiedzanie miasta Lewoczy, w tym bazyliki
św. Jakuba z najwyższym na świecie
drewnianym późnogotyckim ołtarzem
Park Narodowy Słowacki Raj – wycieczka
turystyczna do punktu widokowego Tomášovský
výhľad (łatwa trasa)
Nocleg w Hotelu Metropol****w Spiskiej Nowej Wsi
Nocne wejście na najwyższą wieżę kościelną
połączone ze zwiedzaniem miasta Spiskiej
Nowej Wsi
Wellness

DRUGI DZIEŃ
Tatrzański Park Narodowy Vysoké Tatry –
Tatranská Lomnica
Wjazd kolejką linową do Łomnickiego Stawu
1751 m n.p.m.
Obiad w restauracji Skalnaté pleso
Štrbské pleso

Zamek Spiski

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
2 dni / 1 noc
Wielkość grupy
od 6 do 25 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
Miejsce
Regionu Spisz
Zalecana odzież
• Solidne buty
• Ubranie sportowe
• Odzież chroniąca przez wiatrem i deszczem
Dostępność wycieczki
• od maja do października, w przypadku
zainteresowania zwiedzaniem Zamku
Spiskiego (UNESCO)
• styczeń – grudzień
Organizator

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie: Koszyce »
Spisz i z powrotem
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Opłaty za wstępy do zabytków
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Nocleg ze śniadaniem dla 2 osób
w dwuosobowym pokoju klasy Standard
w hotelu Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi
• Kolacja i wellness w hotelu
Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi

W cenę NIE SĄ wliczone
• Przejazd kolejką linową do Łomnickiego Stawu
• Ubezpieczenie turystyczne
• Obiady
Uwaga
• Za dopłatą można zmienić standard pokoju
na wyższy – Exclusive
• Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym
wyprzedzeniem

Spacer wokół Jeziora Szczyrbskiego
Powrót do Koszyc

vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

TRZYDNIOWA WYCIECZKA PRZYGODOWA

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

ŚLADAMI SIŁ NATURY

W sercu Spisza kryje się wyjątkowe bogactwo przyrodnicze
oraz kulturowe. Wyruszmy razem poszukać przygód w Parku
Narodowym Słowacki Raj, który jest prawdziwym rajem
przyrodniczym. Zwiedzimy także podziemia, unikatowe lodowe
królestwo, wpisane na Listę światowego dziedzictwa, a nowej
energii zaczerpniemy w wodnym świecie AquaCity Poprad
w wodach termalnych, tryskających z głębi Ziemi.
ZWIEDZIMY

Park Narodowy Słowacki Raj,
Dobszyńską Jaskinię Lodową (UNESCO),
Świat Wodny AquaCity Poprad
PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym. Słowacki Raj tworzą zachowane płaskowyże
krasowe, głęboko wcinające się kaniony rzeczne,
rozpadliny i wąwozy z czarującymi wodospadami,
rozległy podziemny świat jaskiń oraz przepaści,
a także bogata fauna i flora. Turyści mogą
korzystać z ponad 300 km znakowanych tras
i szlaków z metalowymi zabezpieczeniami.
Na rowerzystów czeka aż 150 km znakowanych
tras rowerowych, ale prawdziwy raj odkryją tu
wspinacze, a zimą również narciarze zjazdowi,
biegowi oraz wspinacze lodowi.
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DOBSZYŃSKA JASKINIA LODOWA
Dobszyńska Jaskinia Lodowa zaliczana jest
do najwspanialszych atrakcji przyrodniczych
i cudów Słowacji. Należy do największych,
udostępnionych do zwiedzania, jaskiń lodowych
na świecie, a w dodatku o nietypowym położeniu
geograficznym, bo nie znajduje się na terenie Alp.
Od 2000 roku jest wpisana na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Dobszyńska Jaskinia Lodowa
słynie również ze swojej bogatej historii, która
od momentu jej odkrycia przyciąga tu rzesze
turystów. Jest jedną z pierwszych na świecie jaskiń,
w których zainstalowano oświetlenie elektryczne,
a już w 1887 roku na trasie prowadzącej do jaskini
powstał objęty ochroną park górski.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WYJAZDÓW FIRMOWYCH
I IMPREZ TYPU TEAM
BUIDING

AQUACITY POPRAD
AquaCity Poprad to świat zabawy, relaksu
i wypoczynku. Aquapark jest kompleksem 13 basenów
na wolnym powietrzu oraz krytych z wodą termalną
o temperaturze od 28°C do 38°C, zjeżdżalni i ponad
350 atrakcji wodnych. Woda, którą są napełnione
baseny termalne, jest czerpana z głębokości 1300 m,
a zastosowane procesy technologiczne pozwalają
schłodzić ją z temperatury 50°C do 36°C lub 38°C. Woda
ta zawiera ponad 20 różnych minerałów, które mają
korzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Zalecana jest przy
schorzeniach układu ruchu i układu oddechowego,
układu krwionośnego, układu nerwowego, a także ma
korzystne działanie kosmetyczne. Niecki basenów
mają powierzchnię ze stali nierdzewnej, co pozwala
zminimalizować potrzebę stosowania chloru. Woda jest
poddawana działaniu promieni UV, dzięki czemu nie
podrażnia ona skóry ani oczu.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

Park Narodowy Słowacki Raj

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd na trasie: Koszyce » Park Narodowy
Słowacki Raj - Podlesok
Całodzienne przejście piesze via ferratą Kyseľ
z przewodnikiem udzielającym fachowych
informacji (dostępne WYŁĄCZNIE od 15.06
do 31.10). fakultatywnie całodzienne przejście
piesze Suchá Belá/Przełom Hornadu/ Piecky
(północna część Słowackiego Raju)
Obiadokolacja w przysiółku Podlesok
i odpoczynek
Przejazd do Spiskiej Nowej Wsi
Nocleg w Hotelu Metropol****w Spiskiej
Nowej Wsi (dwuosobowy pokój klasy Standard)
Kolacja w formie kosztowania różnych
specjałów połączona z degustacją win przy
akompaniamencie kapeli grającej słowacką
muzykę ludową

DRUGI DZIEŃ
Śniadanie Hotelu Metropol****w Spiskiej Nowej Wsi
Przejazd do Dobszyńskiej jaskini Lodowej
Zwiedzanie jaskini
Obiad
Wąwóz Zejmarská roklina z przewodnikiem
(południowa część Słowackiego Raju)
Nocleg i kolacja w Hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
Wellness, czas wolny

TRZECI DZIEŃ
Śniadanie w Hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
AquaCity Poprad -całodzienny pobyt w wodnym
świecie

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
3 dni / 2 noce
Wielkość grupy
od 6 do 25 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób

Miejsce
• Park Narodowy
Słowacki Raj
• Poprad
• Spiska Nowa Wieś

Dostępność wycieczki
od wiosny do jesieni
Obmedzená dostupnosť
od 15 czerwca do 30 września
• Via ferrata Kyseľ
• Dobszyńska Jaskinia Lodowa

Zalecana odzież
• Solidne buty
• Odzież turystyczna
• Odzież chroniąca przed deszczem i wiatrem

Przejazd na trasie Poprad » Koszyce

BONUS
• W cenę jest wliczone obfite śniadanie w formie
szwedzkich stołów
• Nielimitowany bezpłatny wstęp do strefy wellness
• Nielimitowany bezpłatny wstęp do strefy fitness
• Nieograniczony dostęp do wi-fi

AquaCity Poprad

Trudność trasy turystycznej
Via Ferrata Kyseľ
• Trudna
• Przewyższenie 179 m

Przewyższenie
1470 m

Czas przejścia trasy
ok. 2 godz.

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Ekwipunek na via ferrata
• Opłata za wejście do wąwozu
• Opłata za wstęp do AquaCity Poprad
• Kolacja w formie kosztowania
różnych specjałów połączona z
degustacją win
• Nocleg ze śniadaniem dla 2 osób
w dwuosobowym pokoju klasy
Standard w hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
• Wejście do strefy wellness w hotelu
Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi
*BONUS zniżka na kolejną wycieczkę
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej
8-dniowym wyprzedzeniem

W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłata za wstęp do jaskini oraz opłata za robienie zdjęć
• Ubezpieczenie turystyczne
• Obiady
Uwaga
• Za dopłatą można zmienić standard pokoju
na wyższy -Exclusive
Organizator

vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

TRZYDNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA PLUS WELLNESS

Thermal Šírava Spa Resort ****

PERŁY ZEMPLÍNA

Zemplín był, jest i będzie miejscem, które zawsze zaskakuje.
Ta wycieczka pozwala odkryć nowe miejsce na brzegu Zemplínskiej
šíravy - hotel, w którym słowo relaks zyskuje zupełnie nowy
wymiar. Oprócz tego czekają przepiękne rezerwaty przyrody
i średniowieczny zamek. Zapraszamy na wyprawę po zabytkach
UNESCO oraz miejscach, w których starych murach i drewnianych
ścianach zaklęta jest historia.
ZWIEDZIMY

Thermal Šírava Spa Resort****, Zamek Viniansky, Puszczę Wyhorlacką (UNESCO),
Cerkiew pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja (UNESCO)
RUSKÁ BYSTRÁ
W wyjątkowym otoczeniu podwyhorlackich lasów,
we wsi Ruská Bystrá, znajduje się najdalej wysunięty
na wschód jeden z drewnianych słowackich kościółków, które zostały wpisane na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO – greckokatolicka cerkiew pw.
Przeniesienia relikwii św. Mikołaja. Cerkiew została
zbudowana w 1730 roku. Wznosi się na wzgórku
pośrodku wsi i doskonale wpisuje się kolorytem w tło
otaczających ją ogromnych drzew. W tym wyjątkowym
miejscu, przepełnionym spokojem, można, w cieniu
maleńkiej cerkiewki i otoczeniu majestatycznej natury,
oddać się rozmyślaniom nad sensem życia.
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BEŇATINA
W miejscowości Beňatina, w powiecie
Sobrance, kryje się tak piękny, że wręcz
niepojęty pomnik przyrody – Trawertyn beňatinski.
Ta trawertynowa ściana, sprawiająca wrażenie, jakby
przedstawiała wieloryba, jest bardzo znana. Gorące
spory na temat tego czy jest tak naprawdę, czy też
jest to tylko złudzenie trwają już od lat. Można się
o tym przekonać samemu, zażywając dla ochłody
kąpieli w tym urzekającym miejscu. Ważne jest
również to, że jeziorko wyróżnia się czysta wodą,
a dla wielu osób jest wciąż nieznanym miejscem.

ZAMEK VINIANSKY
Zamek Viniansky to ruiny gotyckiej budowli z XIII wieku,
wznoszące się nad miejscowością Vinné. Został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku, jako
strażnica chroniąca trakt, wiodący do Polski. Do czasów
współczesnych przetrwały częściowo zachowane
sklepienia renesansowe, otwory okienne i drzwiowe oraz
resztki oryginalnych tynków. Można też zajrzeć do piwnic
i zobaczyć pozostałości kominków. Na zamku można
zapoznać się z tajnikami różnych średniowiecznych
rzemiosł (na przykład z podstawami kowalstwa, tkactwa,
rzeźbiarstwa, garncarstwa oraz murarstwa). To magiczne
miejsce, z którego w dodatku roztaczają się przepiękne
widoki na Nizinę Wschodniosłowacką.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd z Koszyc
Morskie Oko – łatwe przejście piesze przez
Puszczę Wyhorlacką (UNESCO)
Nocleg w Hotelu Thermal Šírava****,
Zemplínska šírava
1 x nielimitowane wejście do świata wody i strefy
wellness (baseny geotermalne, atrakcje wodne,
świat saun, strefa wypoczynku, peeling w saunie
parowej itp.)

THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****
Thermal Šírava Spa Resort**** wyrósł na brzegu
Zemplínskej šíravy, u podnóża góry Wyhorlat i na skraju
Niziny Wschodniosłowackiej. Ten czterogwiazdkowy
obiekt wypoczynkowy oferuje noclegi o wysokim standardzie oraz możliwość relaksu w tzw. wodnym świecie.
Wyjątkowym skarbem Thermal Šírava Spa Resort**** jest
odwiert geotermalny, dzięki któremu można skorzystać
z kąpieli w wodzie geotermalnej, która ma korzystne
działanie przede wszystkim w leczeniu chorób mięśni
i skóry, reumatyzmu oraz kobiecej niepłodności. Woda
ta pomaga ustabilizować częstotliwość skurczów serca,
wzmacnia i wygładza skórę, a także relaksuje całe ciało.
Działa tu również jedno z największych centrów wellness
na Słowacji, w którym można skorzystać z saun, zabiegów
kosmetycznych, masaży i wielu innych propozycji. Tutaj
można uzupełnić straconą energię, odzyskać spokój
wewnętrzny i równowagę.

PUSZCZA WYHORLACKA
Zemplínska šírava jest otoczona pięknymi
górami Wyhorlatu, których część stanowi Puszcza
Wyhorlacka, rajski zakątek przyrody nietknięty
ludzką ręką. Wraz z innymi trzema puszczami
na wschodniej Słowacji, sześcioma na Ukrainie oraz
pięcioma dziewiczymi lasami w Niemczech tworzy
jeden wpis na Liście światowego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego UNESCO – Pierwotne
lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy.
Wejście na teren Wyhorlackiej Puszczy Bukowej
znajduje się w pobliżu wyjątkowego jeziora
Morskie Oko, które jest trzecim, co do wielkości
największym naturalnym jeziorem na Słowacji
po Jeziorze Szczyrbskim i Wielkim Hińczowym
Stawie w Tatrach Wysokich.

Kolacja

DRUGI DZIEŃ
Zwiedzanie drewnianej cerkiewki w Ruskiej
Bystrej (UNESCO)
Zwiedzanie turkusowego jeziorka w
miejscowości Beňatina
Obiad
1 x nielimitowane wejście do świata wody
i strefy wellness (baseny geotermalne,
atrakcje wodne, świat saun, strefa
wypoczynku, peeling w saunie parowej itp.)
Kolacja

TRZECI DZIEŃ
Wycieczka do Zamku Vinianskiego
Zwiedzanie Zamku Vinianskiego
z przewodnikiem oraz pokazy
średniowiecznych rzemiosł

Beňatina

Program można poszerzyć o degustację win
z Michalovskiego Szlaku Winnego połączoną
z przekąskami na zimno lub ciepłymi daniami
serwowanymi w zamkowej sali biesiadnej

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Powrót do Koszyc

Zamek Viniansky

Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
3 dni / 2 noce
Wielkość grupy
od 6 do 25 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
Miejsce
Zemplínska šírava - Dolný Zemplín
Dostępność wycieczki
od marca do listopada
Zalecana odzież
• Solidne buty
• Odzież turystyczna

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie: Koszyce » Zemplínska šírava » Koszyce
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Opłaty za wstępy do zabytków
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Komfortowy nocleg w hotelu Thermal Šírava****
(pokoje dwuosobowe z możliwością dostawki)
• 2x nielimitowane wejścia do Thermalparku –
wstęp do świata wodnego i strefy wellness
• Śniadania i kolacje
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE SĄ wliczone
• Ubezpieczenie turystyczne
• Degustacja win na Zamku Vinianskim połączona
z przekąskami na zimno
• Obiady
Organizator

vylety.kosiceregion.com
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

TRZYDNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA Z WELLNESS

Thermal Šírava Spa Resort****

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ PODAROWAĆ
SOBIE ODROBINĘ RELAKSU
Zapraszamy do krainy, w której można odpocząć i skosztować jednego
z najlepszych win, produkowanych na Słowacji. Życzymy odpoczynku pośród lasów Wyhorlatu, w nowo powstałym Thermal Šírava Spa Resort****,
degustacji królewskiego trunku na Tokaju, a wspólnie zajrzymy do
drewnianej cerkiewki, która swoją architekturą i wyposażeniem wnętrza
zasłużyła na wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poszukajmy
razem wyjątkowych miejsc tchnących spokojem.
ZWIEDZIMY

Thermal Šírava Spa Resort****, Region Winiarski Tokaj,
cerkiew pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja w Ruskiej Bystrej (UNESCO)
RUSKÁ BYSTRÁ
W przepięknym otoczeniu podwyhorlackich lasów,
we wsi Ruská Bystrá, znajduje się najdalej wysunięty na wschód jeden z drewnianych słowackich
kościółków, które zostały wpisane na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO – greckokatolicka cerkiew pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja.
Cerkiew została zbudowana w 1730 roku. Wznosi
się na wzgórku pośrodku wsi i doskonale wpisuje
się kolorytem w tło otaczających ją ogromnych
drzew. W tym wyjątkowym miejscu przepełnionym
spokojem można, w cieniu maleńkiej cerkiewki
i otoczeniu majestatycznej natury, oddać się
rozmyślaniom nad sensem życia.
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THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****
Thermal Šírava Spa Resort**** wyrósł na brzegu
Zemplínskej šíravy, u podnóża góry Wyhorlat i na skraju
Niziny Wschodniosłowackiej. Ten czterogwiazdkowy
obiekt wypoczynkowy oferuje noclegi o wysokim standardzie oraz możliwość relaksu w tzw. wodnym świecie.
Wyjątkowym skarbem Thermal Šírava Spa Resort****
jest odwiert geotermalny, dzięki któremu można
skorzystać z kąpieli w wodzie geotermalnej, która ma
korzystne działanie przede wszystkim w leczeniu chorób
mięśni i skóry, reumatyzmu oraz kobiecej niepłodności.
Woda ta pomaga ustabilizować częstotliwość skurczów
serca, wzmacnia i wygładza skórę, a także relaksuje całe
ciało. Działa tu również jedno z największych centrów
wellness na Słowacji, w którym można skorzystać
z saun, zabiegów kosmetycznych, masaży i wielu innych
propozycji. Tutaj można uzupełnić straconą energię,
odzyskać spokój wewnętrzny i równowagę.

REGION WINIARSKI TOKAJ
Tokaj przede wszystkim jest miejscem, w którym
rodzi się królewski trunek, ale oprócz tego
kryje w sobie wiele tajemnic. Na charakter tego
wyjątkowego miejsca składają się nie tylko
zabytkowe tufowe piwnice, beczki pełne wina,
malownicze wioski z bogatą historią, w których
dzisiaj zdradzają nam tajemnice przeszłości
zabytki kultury i historii, lecz tworzą go
również swoją ciężką i solidną pracą hodowcy
winorośli, producenci win i inni jego mieszkańcy.
Romantyczne spacery w winnicach lub pośród
okolicznej przyrody, tradycyjne domowe potrawy
oraz przytulne wiejskie kwatery oczarują każdego,
kto odwiedzi ten niepowtarzalny zakątek Słowacji.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd z Koszyc
Morskie Oko – łatwe przejście piesze przez
Puszczę Wyhorlacką (UNESCO)/ fakultatywnie
gejzer w miejscowości Herľany – pomnik
przyrody o znaczeniu narodowym
Nocleg w Hotelu Thermal Šírava****,
Zemplínska šírava
1 x nielimitowane wejście do świata wody
i strefy wellness (baseny geotermalne, atrakcje
wodne, świat saun, strefa wypoczynku, peeling
w saunie parowej itp.)
Kolacja

DRUGI DZIEŃ
Śniadanie
1 x nielimitowane wejście do świata wody
i strefy wellness (baseny geotermalne, atrakcje
wodne, świat saun, strefa wypoczynku, peeling
w saunie parowej itp.)
Obiad
Przejazd do regionu winiarskiego Tokaj
– najmniejszego regionu winiarskiego na
Słowacji
Zwiedzanie wieży widokowej w kształcie
beczki – „Budowli roku 2016”
Zwiedzanie winnic
Degustacja win z Tokaju w średniowiecznej
piwnicy winnej połączona z tradycyjną
zemplínską kolacją

Region winiarski Tokaj

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
3 dni / 2 noce
Wielkość grupy
od 6 do 20 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
Miejsce
Dolný Zemplín - Zemplínska šírava
oraz region winiarski Tokaj
Dostępność wycieczki
od lutego do grudnia
Organizator

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd na trasie: Koszyce » Zemplínska šírava » Koszyce
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Opłaty za wstępy do zabytków
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Komfortowy nocleg w hotelu Thermal Šírava****
(pokoje dwuosobowe z możliwością dostawki)
• 2x nielimitowane wejście do Thermalparku – świat wody
i strefa wellness
• Śniadania i kolacje w hotelu
• Degustacja win i zemplínska kolacja na Tokaju
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE SĄ wliczone
• Ubezpieczenie turystyczne
• Obiady

Powrót do Hotelu Thermal Šírava****,
Zemplínska šírava

TRZECI DZIEŃ

vylety.kosiceregion.com

Śniadanie
Zwiedzanie drewnianej cerkiewki
w Ruskiej Bystrej (UNESCO)
Zwiedzanie turkusowego jeziorka
w miejscowości Beňatina
Powrót do Koszyc

Cerkiew pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja w Ruskiej Bystrej
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

TRZYDNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Rezydencja letnia Dardanely

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI W SAMO
SERCE SŁOWACKIEGO RAJU
Piękno natury i stare legendy zawsze są doskonałą zachętą. Zachęcamy
do przechadzki ulicami zabytkowych spiskich miast, murami, okalającymi największy średniowieczny zamek w Europie Środkowej oraz dzikimi wodospadami
w Słowackim Raju. Z nami można poznać dzieje zabytkowych miast, tak cennych,
że zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz wyjątkową
przyrodę w prawdziwym przyrodniczym raju.
ZWIEDZIMY

Spiską Nową Wieś, kasztel w Markušovcach i rezydencję letnią Dardanely,
Lewoczę, Zamek Spiski wraz z otoczeniem (UNESCO), Park Narodowy Słowacki Raj
oraz Dobszyńską Jaskinię Lodową (UNESCO)
SPISKA NOWA WIEŚ, KASZTEL
W MARKUŠOVCACH I REZYDENCJA
LETNIA DARDANELY
Spiska Nowa Wieś często bywa nazywana bramą
„raju”. Słowackiego Raju. Ze swoją ponad 750-letnią
historią jest idealnym punktem wypadowym dla
miłośników turystyki, osób zainteresowanych
zabytkami Gotyckiego i Żelaznego Szlaku, a także
spiskimi zabytkami wpisanymi na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. W renesansowo-barokowym
kasztelu w pobliskich Markušovcach mieści się
muzeum zabytkowych mebli. Natomiast w rezydencji
letniej Dardanely znajduje się ekspozycja klawiszowych instrumentów muzycznych, a jej najpiękniejsze
pomieszczenie pełni rolę sali koncertowej.
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LEWOCZA I GÓRA MARYJNA
Miasto to słusznie zaliczane jest do skarbów
wschodniej Słowacji, które swoją wyjątkowością są
w stanie podbić serce chyba każdego podróżnika.
Piękną starówkę otaczają średniowieczne mury
miejskie o długości 2 km. To właśnie dzięki
wyjątkowo dobrze zachowanym zabytkom historii
Lewocza została uhonorowana wpisem na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Dumą miasta jest
druga co wielkości świątynia na Słowacji - bazylika
św. Jakuba, w której wnętrzu kryje się wykonany
przez legendarnego rzeźbiarza Mistrza Pawła
najwyższy na świecie późnogotycki drewniany ołtarz.
Lewocza wraz z Górą Maryjną należą do najczęściej
odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych na Słowacji.

ZAMEK SPISKI WRAZ Z OTOCZENIEM
To najczęściej fotografowane i najbardziej
fotogeniczne miejsce w naszej destynacji, które nie
uszło uwadze nawet CNN oraz National Geographic.
Jest jednym z najcenniejszych zabytków historii,
dumą całego kraju oraz jednym z największych
kompleksów zamkowych w Europie Środkowej. Nic
dziwnego, że Zamek Spiski został również wpisany
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego
atrakcyjność podnoszą, znajdujące się w pobliżu
inne ciekawe miejsca. Wraz z kościołem pw. Ducha
Świętego w miejscowości Żehra, Spiską Kapitułą,
katedrą św. Marcina, Spiskim Podgrodziem
i miastem Lewoczą tworzy zespół wpisany na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim
cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym.
Słowacki Raj tworzą zachowane płaskowyże
krasowe, głęboko wcinające się kaniony rzeczne,
rozpadliny i wąwozy z czarującymi wodospadami,
rozległy podziemny świat jaskiń oraz przepaści,
a także bogata fauna i flora.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Spiska Nowa Wieś, Markušovce
Zwiedzanie miasta Spiskiej Nowej Wsi
z przewodnikiem
Zwiedzanie kasztelu w Markušovcach i rezydencji
letniej Dardanely (indywidualnie)

DRUGI DZIEŃ
Zwiedzanie miasta Lewoczy (indywidualnie)
Wizyta w miejscu pielgrzymkowym na Górze
Maryjnej (indywidualnie)
Zwiedzanie Zamku Spiskiego, pałacu
w Hodkovcach i kościółka w Żehrze (indywidualnie)

TRZECI DZIEŃ
Słowacki Raj:
ośrodek Čingov – punkt widokowy Tomášovský
výhľad - Przełom Hornadu, polana Letanovský mlyn
– wąwóz Kláštorská roklina – polana Kláštorisko
– szczyt Čertová sihoť – ujście Bielego potoku
– Čingov (indywidualnie, dla zainteresowanych
możliwość wynajęcia przewodnika).

Tomášovský výhľad

Levoča

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Spiska Nowa Wieś
Dojazd
Indywidualnie
Dostępność wycieczki
przez cały rok
Zalecana odzież
Wygodne buty i ubranie
Miejsce
Kraina historyczna Spisz i Park
Narodowy Słowacki Raj

W cenę wliczony JEST
Przewodnik
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem
W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wstępy do zabytków oraz instytucji kultury,
do ZOO, do Parku Narodowego
• Ubezpieczenie turystyczne
• Wyżywienie
• Transport
Organizator

vylety.kosiceregion.com
spisskanovaves.eu/navstevnik
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

TRZYDNIOWA ROMANTYCZNA WYCIECZKA DLA ZAKOCHANYCH

Spiska Nowa Wieś

TRZYDNIOWA ROMANTYCZNA
WYCIECZKA DLA ZAKOCHANYCH
Możliwość przeżycia miłych chwil wspólnie z bliską osobą w czarującej atmosferze
Spiskiej Nowej Wsi. Przepiękne otoczenie i usługi na wysokim poziomie zapewniają
doskonały relaks. Warto zarezerwować sobie trochę czasu, by oprócz przeżywania
romantycznych chwil wyruszyć także na poszukiwanie nowych wrażeń i poznać
najpiękniejsza miejsca na Spiszu, które pozostawią cudowne wspomnienia.
ZWIEDZIMY

Najwyższą wieżę kościelną na Słowacji, Miejsce Życzeń i park, w którym można pozować
do zdjęć w kostiumach z dawnej epoki, Park Narodowy Słowacki Raj
PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim
cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym.
Słowacki Raj tworzą zachowane płaskowyże
krasowe, głęboko wcinające się kaniony rzeczne,
rozpadliny i wąwozy z czarującymi wodospadami,
rozległy podziemny świat jaskiń oraz przepaści,
a także bogata fauna i flora.
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OWALNY RYNEK I MIEJSCE ŻYCZEŃ
Rynek w Spiskiej Nowej Wsi jest jednym
z najpiękniejszych na Słowacji i najdłuższym tego
rodzaju w Europie. Znajduje się na nim pomnik
Mistrza Konrada – założyciela najbardziej znanego
gotyckiego warsztatu ludwisarskiego na Słowacji,
Po wypowiedzeniu życzenia należy uderzyć w dzwon,
by wzniosło się ono do nieba i zostało wysłuchane.

NAJWYŻSZA WIEŻA KOŚCIELNA
NA SŁOWACJI
Jest jednym z najbardziej widocznych punktów miasta
Spiskiej Nowej Wsi i regionu Spisza. Wieża rzymskokatolickiego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Maryi
Panny ma wysokość 87 m. W wieży znajduje się się też
najwyżej usytuowana na Spiszu dzwonnica z pięcioma
dzwonami. Najstarszy z nich pochodzi z XV wieku,
a największy waży 5 320 kg. Po pokonaniu 155 schodów
otwiera się przepiękny widok na najdłuższy owalny
rynek w Europie oraz niepowtarzalną panoramę Tatr
i otaczającego Spisza.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

PAR

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przyjazd do Hotelu Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi
Relaks w centrum wellness i kolacja

DRUGI DZIEŃ
Po śniadaniu wejście na wieżę kościelną
Możliwość sfotografowania się w strojach
z epoki gotyku (wypożyczonych
za pośrednictwem Centrum Informacji
Turystycznej)
Zwiedzanie miasta – muzeum, galeria, zoo,
kawiarnie (indywidualnie)
Wieczór na odpoczynek w centrum wellness
i kolacja

TRZECI DZIEŃ

Punkt widokowy Tomášovský výhľad

Po śniadaniu łatwa wycieczka do Słowackiego
Raju (np. Tomášovský výhľad)
Powrót do domu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Spiska Nowa Wieś
Dojazd
indywidualnie
Dostępność wycieczki
przez cały rok
Miejsce
kraina historyczna Spisz i Park
Narodowy Słowacki Raj
W cenę wliczone SĄ
• 2 x nocleg w romantycznie udekorowanym
pokoju Exlusive w Hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
• Butelka wina
• Śniadania i obiadokolacje
• Nielimitowane wejście do hotelowego
wellness i strefy fitness
• 2 x 20 min. masaż relaksacyjny całego ciała
• Dostęp do wi-fi w pokoju i pomieszczeniach
hotelu
• Parkowanie na hotelowym parkingu
• Wejście na najwyższą wieżę kościelną
na Słowacji
• Odwiedzenie Miejsca Życzeń wraz z możliwością
sfotografowania się w gotyckich strojach
• Późne wykwaterowanie
Uwaga
pakiet można zamówić bezpośrednio w recepcji
Hotelu Metropol**** w Spiskiej Nowej Wsi
W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wstępy do muzeum, galerii zoo itp.
• Opłaty za wstępy do Słowackiego Raju,
parkowanie
• Transport
• Ubezpieczenie

Najwyższa wieża kościelna na Słowacji

Organizator

hotel-metropol.sk
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

TRZYDNIOWY POBYT DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Park linowy Monkeyland

RODZINNY POBYT PEŁEN WRAŻEŃ
Można spakować całą rodzinkę i udać się na rekreacyjny pobyt pełen niezapomnianych wrażeń do Spiskiej Nowej Wsi! Ciekawe miejsca i atrakcje ucieszą
dzieci oraz rodziców, którzy wspólnie odkryją najpiękniejsze miejsca w naszym
kraju. Metropolia Spisza i jej okolice mają wiele do zaoferowania. Warto wyruszyć
odkrywać nowe miejsca pełne ciekawych opowieści i wydarzeń.
ZWIEDZIMY

Najwyższą wieżę kościelną na Słowacji oraz Miejsce
Życzeń, ogród zoologiczny i park linowy Monkeyland, Park
Narodowy Słowacki Raj
NAJWYŻSZA WIEŻA KOŚCIELNA
NA SŁOWACJI
Jest jednym z najlepiej widocznych punktów
miasta Spiskiej Nowej Wsi i regionu Spisza. Wieża
rzymskokatolickiego kościoła parafialnego pw.
wniebowzięcia Maryi Panny ma wysokość 87 m.
W wieży znajduje się też najwyżej usytuowana na
Spiszu dzwonnica z pięcioma dzwonami. Najstarszy
z nich pochodzi z XV wieku, a największy waży
5 320 kg. Po pokonaniu 155 schodów otwiera się
przepiękny widok na najdłuższy owalny rynek
w Europie oraz niepowtarzalną panoramę Tatr
i otaczającego Spisza.
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OWALNY RYNEK I MIEJSCE ŻYCZEŃ
Rynek w Spiskiej Nowej Wsi jest jednym z najpiękniejszych na Słowacji i najdłuższym tego rodzaju
w Europie. Znajduje się na nim pomnik Mistrza
Konrada – założyciela najbardziej znanego warsztatu
ludwisarskiego na Słowacji, założonego jeszcze
epoce gotyku. Po wypowiedzeniu życzenia należy
uderzyć w dzwon, by wzniosło się ono do nieba
i zostało wysłuchane.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

RODZIN Z DZIEĆMI

NAJMNIEJSZE ZOO NA SŁOWACJI
I PARK LINOWY MONKEYLAND
Ogród zoologiczny, położony na terenie parku leśnego
Madaras, zajmuje powierzchnię 8 hektarów. Można
w nim spotkać ponad 500 zwierząt, reprezentujących
aż 130 gatunków, także tych zagrożonych, które zostały
wpisane do Czerwonej Księgi. Dzieci mogą korzystać
z placów zabaw, dmuchanego zamku, trampoliny,
przejażdżki konnej, a potem odpocząć przy smakołykach
w cukierni. Park linowy Monkeyland znajduje się tuż obok
ZOO. Oferuje 4 trasy przejścia o różnym stopniu trudności,
z których jedna jest przeznaczona dla najmłodszych.
Bezpieczeństwo zapewnia tzw. asekuracja ciągła.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym. Słowacki
Raj tworzą zachowane płaskowyże krasowe, głęboko
wcinające się kaniony rzeczne, rozpadliny i wąwozy
z czarującymi wodospadami, rozległy podziemny świat
jaskiń oraz przepaści, a także bogata fauna i flora.

ZOO w Spiskiej Nowej Wsi

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przyjazd do Hotelu Prezeva** w Spiskiej Nowej Wsi
Zabawa w sali zabaw Alexpark

DRUGI DZIEŃ
Zwiedzanie miasta i wejście na wieżę kościelną
Szaleństwa na odkrytym kąpielisku

TRZECI DZIEŃ
Zwiedzanie ZOO
Zabawa w parku linowym Monkeyland
Powrót do domu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Spiska Nowa Wieś
Dojazd
indywidualnie

Owalny rynek w Spiskiej Nowej Wsi

Dostępność wycieczki
od 20 kwietnia do 20 października
Miejsce
Starówka Spiskiej Nowej Wsi i skarb
natury Słowacki Raj
W cenę wliczone SĄ
• 2 x nocleg ze śniadaniem w Hotelu
Preveza** w Spiskiej Nowej Wsi
• Rodzinna kolacja w hotelowej restauracji
w dniu przyjazdu
• Wejścia na kąpielisko letnie i krytą
pływalnię podczas całego pobytu
• Wejście na najwyższą wieżę kościelną
na Słowacji
• Wejście do ZOO oraz pawilonu Aquatera,
upominek z ZOO dla dzieci
• Wejście na salę zabaw Alexpark
• Wejście do parku linowego Monkeyland
Uwaga
pakiet można zamówić bezpośrednio w recepcji
Hotelu Preveza** w Spiskiej Nowej Wsi
W cenę NIE SĄ wliczone
• Dojazd i ubezpieczenie
Organizator

hotel-preveza.sk
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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

TRZYDNIOWY POBYT PEŁEN PRZYGÓD

Park Narodowy Słowacki Raj

WEEKEND NA SPISZU PEŁEN
SMAKU ADRENALINY

Nadajmy swoim podróżniczym doznaniom nowy wymiar i zakosztujmy
porządnej dawki adrenaliny w metropolii Spisza! Dajcie się Państwo namówić
na wycieczkę, która z pewnością zapadnie Wam w pamięć... Wspólnie
obejrzymy Spiską Nową Wieś z najwyższej wieży kościelnej na Słowacji,
opowiemy Państwu historię Mistrza Konrada, a na najodważniejszych z Was
będą czekały stery samolotu, którym można będzie oblecieć cały Spisz.
ZWIEDZIMY

Spiską Nową Wieś, Park Narodowy Słowacki Raj
PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim
cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym.
Słowacki Raj tworzą zachowane płaskowyże krasowe,
głęboko wcinające się kaniony rzeczne, rozpadliny
i wąwozy z czarującymi wodospadami, rozległy podziemny świat jaskiń oraz przepaści, a także bogata fauna
i flora. Turyści mogą korzystać tu z ponad o 300 km
znakowanych tras oraz szlaków z zabezpieczeniami typu
via ferrata (metalowymi drabinkami, łańcuchami, linami
itp.), a na rowerzystów czeka aż 150 km znakowanych
ścieżek rowerowych, ale prawdziwy raj odkryją dla siebie
wspinacze górscy, a zimą również narciarze zjazdowi,
biegowi oraz wspinacze lodowi.
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SPISKA NOWA WIEŚ
Spiska Nowa Wieś często bywa nazywana bramą
„raju” - Słowackiego Raju. Ze swoją ponad 750-letnią
historią jest idealnym punktem wypadowym dla
miłośników turystyki, osób zainteresowanych
zabytkami Gotyckiego i Żelaznego Szlaku, a także
spiskimi zabytkami wpisanymi na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Bogata oferta imprez
kulturalnych i sportowych przez cały rok zapewnia
wiele możliwości spędzenia przyjemnego pobytu.

MIEJSCE ŻYCZEŃ
Miejsce Życzeń lub pomnik upamiętniający Mistrza
Konrada przypomina o znaczeniu pierwszego
gotyckiego warsztatu ludwisarskiego na Spiszu
(a równocześnie najsłynniejszego na Słowacji),
założonego w Spiskiej Nowej Wsi przez Mistrza
Konrada. Częścią pomnika jest połowa dzwonu,
która zaprasza odwiedzających do swojego wnętrza,
by mogli wypowiedzieć życzenie i symbolicznym
uderzeniem w dzwon wysłać je do nieba. Znajduje
się tu jeden z najstarszych dzwonów odlanych
na Słowacji, pochodzący z przełomu XIV i XV wieku.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

PAR, MIŁOŚNIKÓWI
HISTORII, PRZYRODY,
ADRENALINY

dla zainteresowanych lotem obowiązuje limit
wieku powyżej 8 lat

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Zwiedzanie najwyższej wieży kościelnej na Słowacji
Miejsce Życzeń
Zwiedzanie centrum miasta Spiskiej Nowej Wsi
(najdłuższy owalny rynek w Europie)
Nocleg w pensjonacie RESA** w Spiskiej Nowej Wsi

DRUGI DZIEŃ
Zwiedzanie Parku Narodowego Słowacki Raj
Wybór wąwozu zależnie od kondycji fizycznej
uczestnika. W przypadku zainteresowania możliwość
zamówienia profesjonalnego przewodnika
Nocleg w pensjonacie RESA** w Spiskiej Nowej Wsi

Spiska Nowa Wieś

TRZECI DZIEŃ
Przelot jednoosobową awionetką z możliwością
pilotowania nad Zamkiem Spiskim i Lewoczą
(30 min.). Przelot jest możliwy wyłącznie przy dobrych
warunkach atmosferycznych. W razie niekorzystnej
pogody istnieje możliwość zmiany programu lub
kolejności poszczególnych punktów programu.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Miejsce
Spiska Nowa Wieś
Dostępność wycieczki
przez cały rok
Wielkość grupy
od 1 osoby
Zalecana odzież
Sportowa, wygodna
W cenę wliczone SĄ
• 2 x nocleg ze śniadaniem w pensjonacie
RESA** w Spiskiej Nowej Wsi
• Energetyczny poczęstunek po przyjeździe
• 30 minutowy lot dla 1 osoby
• Wejście na najwyższą wieżę kościelną
na Słowacji
• Wizyta w Miejscu Życzeń
W cenę NIE JEST wliczony
• Dojazd
Organizator

atus.sk

compact.sk

Miejsce Życzeń
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Zamek Spiski

UNESCO W ZASIĘGU RĘKI

Na wschodniej Słowacji wręcz roi się do ciekawych zabytków i miejsc
wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachęcamy do zapoznania
się z bogactwem, stworzonym przez samą matkę naturę oraz pozostawionym
przez naszych odległych przodków. Chętnych zaprowadzimy w te najciekawsze
miejsca - od zamku dominującego nad całym Spiszem aż po tajemniczą jaskinię
w Dobšinej. Podróż śladami UNESCO zakończy się w świecie wodnym AquaCity
Poprad, w którym można zregenerować swoje siły.
ZWIEDZIMY

Zamek Spiski (UNESCO), Lewoczę (UNESCO), kościół pw. Ducha Świętego
w miejscowości Żehra (UNESCO), Spiską Kapitułę (UNESCO), Dobszyńską
Jaskinię Lodową (UNESCO), najwyższą wieżę kościelną na Słowacji
w Spiskiej Nowej Wsi, AquaCity Poprad.
ZAMEK SPISKI
To najczęściej fotografowane i najbardziej fotogeniczne
miejsce w naszej destynacji, które nie uszło uwadze
nawet CNN oraz National Geographic. Jest jednym
z najcenniejszych zabytków historii, dumą całego kraju
oraz jednym z największych kompleksów zamkowych
w Europie Środkowej. Nic dziwnego, że Zamek Spiski
został również wpisany na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Zakonserwowane ruiny zamku, które wznoszą
się na szczycie kopuły trawertynowej, nazywanej Spiskim
Wzgórzem Zamkowym, górują nad całą okolicą i są
jednym z najcenniejszych zabytków historii w całym kraju.
To również znany plan filmowy - kręcono tu na przykład
w 1992 roku film „Smocze serce” w reżyserii Roba Cohena.
Sezon na Zamku Spiskim zazwyczaj zaczyna się 1 kwietnia
i trwa aż do końca października.
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LEWOCZA
Miasto to słusznie zaliczane jest do skarbów
wschodniej Słowacji, które swoją wyjątkowością
są w stanie podbić serce chyba każdego podróżnika. Piękną starówkę otaczają średniowieczne
mury miejskie o długości 2 km. To właśnie dzięki
wyjątkowo dobrze zachowanym zabytkom historii
Lewocza została uhonorowana wpisem na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Dumą miasta
jest druga co do wielkości świątynia na Słowacji
- bazylika św. Jakuba, w której wnętrzu kryje
się wykonany przez legendarnego rzeźbiarza
Mistrza Pawła najwyższy na świecie późnogotycki
drewniany ołtarz.

KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO
W MIEJSCOWOŚCI ŻEHRA
Niemożliwy do przeoczenia biały klejnot Spisza,
którego zabytkowa, pochodząca z XIII wieku, wieża
jest zwieńczona drewnianą kopułą o nietypowym
cebulastym kształcie. Zaskakujące jest to, że kościół
Ducha Świętego przetrwał do czasów współczesnych
w niemal niezmienionym średniowiecznym kształcie.
Najstarszym elementem jego wyposażenia jest
stojąca obok ołtarza, obecnie już nieużywana,
późnoromańska kamienna chrzcielnica z XIII wieku.
Kościół słynie również ze znajdujących się w nim
cennych średniowiecznych malowideł ściennych,
które powstawały w pięciu okresach między XIII a XV
wiekiem. Najbardziej znanym z nich jest Drzewo Życia.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

DOBSZYŃSKA JASKINIA LODOWA
Dobszyńska Jaskinia Lodowa zaliczana jest
do najwspanialszych atrakcji przyrodniczych
i cudów Słowacji. Należy do największych,
udostępnionych do zwiedzania, jaskiń lodowych
na świecie, a w dodatku o nietypowym położeniu
geograficznym, bo nie znajduje się na terenie Alp.
Od 2000 roku jest wpisana na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Dobszyńska Jaskinia Lodowa
słynie również ze swojej bogatej historii, która
od momentu jej odkrycia przyciąga tu rzesze
turystów. Jest jedną z pierwszych na świecie jaskiń,
w których zainstalowano oświetlenie elektryczne,
a już w 1887 roku na trasie prowadzącej do jaskini
powstał objęty ochroną park górski.

SPISKA NOWA WIEŚ
Spiska Nowa Wieś często bywa nazywana bramą
„raju” - Słowackiego Raju. Ze swoją ponad 750-letnią historią jest idealnym punktem wypadowym
dla miłośników turystyki, osób zainteresowanych
zabytkami Gotyckiego i Żelaznego Szlaku, a także
spiskimi zabytkami wpisanymi na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Bogata oferta imprez
kulturalnych i sportowych przez cały rok zapewnia
wiele możliwości spędzenia przyjemnego pobytu.

Zabytkowy ratusz w Lewoczy

Kościół pw. Ducha Świętego w Żehrze
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WSZYSTKICH GRUP
WIEKOWYCH

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd na trasie: Koszyce » Spiska Nowa Wieś
Lewocza (UNESCO) – zwiedzanie dawnego
miasta królewskiego oraz bazyliki św. Jakuba
w Lewoczy
Obiad
Zwiedzanie miasta Spiskiej Nowej Wsi wraz
z wejściem na najwyższą wieżę kościelną
na Słowacji
Nocleg w hotelu Metropol**** w Spiskiej
Nowej Wsi (pokój dwuosobowy klasy Standard)
Wellness

DRUGI DZIEŃ
Zamek Spiski (UNESCO)
Kościół Ducha Świętego, w miejscowości
Żehra (UNESCO)
Spiski Sałasz – degustacja tradycyjnych
spiskich przysmaków

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
4 dni / 3 noce
Wielkość grupy
Od 6 do 25 osób
*Ważne
Do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
W cenę wliczone SĄ
• Przejazd
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Opłaty za wstępy do zabytków
• Bilety do Aqua City Poprad
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Wieczór słowacki w hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
• Noclegi ze śniadaniem
w dwuosobowym pokoju klasy Standard
dla dwóch osób w hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
• Wellness w hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi
*BONUS - zniżka na następną wycieczkę
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym
wyprzedzeniem

Spiska Kapituła (UNESCO) słowacki „Mały
Watykan”
Nocleg w hotelu Metropol**** w Spiskiej
Nowej Wsi (pokój dwuosobowy klasy Standard)
Wellness

TRZECI DZIEŃ
Dobszyńska Jaskinia Lodowa (UNESCO)
Stratenský kaňon i polana Stratenská píla
– nieforsowny spacer po przepięknym Parku
Narodowym Słowacki Raj (możliwość nordic
walkingu z przewodnikiem)
Nocleg w hotelu Metropol**** w Spiskiej
Nowej Wsi (pokój dwuosobowy klasy Standard)
Wieczór słowacki przy akompaniamencie
kapeli ludowej w hotelu Metropol****
w Spiskiej Nowej Wsi

CZWARTY DZIEŃ
Aqua City Poprad – całodniowy pobyt
w świecie wodnym
Przejazd na trasie Poprad » Koszyce

Spiska Kapituła
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Miejsce
region Spisz
Dostępność wycieczki
od 15 maja do 30 września
Zalecana odzież
• Pevná obuv
• Turistické oblečenie
W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wejścia jaskiń oraz opłaty
za robienie zdjęć
• Ubezpieczenie turystyczne
• Wyżywienie
Uwaga
• Za dopłatą można zmienić standard
pokoju na wyższy - Exlusive
Organizator

vylety.kosiceregion.com

Dobszyńska Jaskinia Lodowa
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Puszcza Wyhorlacka

SPOKÓJ LATANIA

Można spróbować na chwilę stać się prawdziwym obserwatorem. Zapraszamy
na wspólną wyprawę, podczas której będziemy obserwować cenne gatunki ptaków
w ich naturalnym środowisku. Udamy się do jednego z najcenniejszych rezerwatów
ornitologicznych w Europie Środkowej - do Senianskich rybníków, wyjątkowej puszczy
wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, w której ogromne stuletnie buki są
domostwem rzadkich gatunków sów oraz dzięciołów, na Tokaj i Zemplín, gdzie latem
gniazdują cenne bociany. Dajmy szansę birdwatchingowi!
ZWIEDZIMY

Senianske rybníky, Puszczę Wyhorlacką (UNESCO),
Medzibodrožie (dorzecze rzeki Bodrog), region winiarski Tokaj.
SENIANSKE RYBNÍKY
Senianske rybníky to obszar specjalnej ochrony ptaków
i jeden z najcenniejszych terenów ornitologicznych
w Europie Środkowej. Przez ten teren, który tworzy
system stawów, łąk i mokradeł, prowadzi ścieżka
edukacyjna zaczynająca się w miejscowości Senné.
Znajdują się na niej ambony, przeznaczone
do obserwacji ptaków oraz otaczającej przyrody.
Oprócz powszechnie występujących gatunków
ptactwa wodnego, takich jak czapla lub kaczka,
można tu zobaczyć np. również rzadkiego orła bielika,
kormorana zwyczajnego, warzęchę zwyczajną, perkoza
dwuczubego oraz zielonkę. Region Dolnego Zemplína
to miejsce, w którym gniazduje także orzeł cesarski –
można tu zobaczyć nawet gniazdujące pary.
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PUSZCZA WYHORLACKA
„Morze” wschodniej Słowacji - Zemplínska šírava jest
otoczone pięknymi górami Wyhorlatu, których część
stanowi Puszcza Wyhorlacka, rajski zakątek przyrody
nietknięty ludzką ręką. Wraz z innymi trzema puszczami na wschodniej Słowacji, sześcioma na Ukrainie
oraz pięcioma dziewiczymi lasami w Niemczech
tworzy jeden wpis na Liście światowego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego UNESCO – Pierwotne
lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy. Wejście
na teren Wyhorlackiej Puszczy Bukowej znajduje się
w pobliżu wyjątkowego jeziora Morskie Oko, które jest
trzecim, co do wielkości największym naturalnym
jeziorem na Słowacji po Jeziorze Szczyrbskim i
Wielkim Hińczowym Stawie w Tatrach Wysokich.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

MEDZIBODROŽIE
WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

PASJONATÓW
OBSERWOWANIA PTAKÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd na trasie: Koszyce » Senné
Obserwacja ptaków w Senianskich rybníkach
pod okiem fachowego przewodnika (okazja do
porozmawiania ze specjalistą ds. rezerwatów
przyrody i ornitologiem)

Medzibodrožie to prawdziwa wyspa otoczona trzema
rzekami i połączona z okolicą tylko kilkoma mostami.
Swoim charakterem przypomina Amazonię. Jego sieć
rzeczna to cześć dorzecza Cisy. Oś stanowi rzeka
Bodrog, do której wpadają Latorica i Ondava, tworzące
system odwadniający całą Nizinę Wschodniosłowacką.
Na Słowacji ten ciek wodny ma długość 15 km.
Na terenie Medzibodrožia występuje cała gama skupisk
roślin i zwierząt. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody
o znaczeniu krajowym i dziesięć innych rezerwatów
przyrody, co biorąc pod uwagę powierzchnię tego terenu
czyni go jednym z miejsc o największym zagęszczeniu
obszarów chronionych na Słowacji.

REGION WINIARSKI TOKAJ
Tokaj przede wszystkim jest miejscem, w którym rodzi
się królewski trunek, ale oprócz tego kryje w sobie
wiele tajemnic. Na charakter tego wyjątkowego miejsca
składają się nie tylko zabytkowe tufowe piwnice, beczki
pełne wina, malownicze wioski z bogatą historią,
w których dzisiaj zdradzają nam tajemnice przeszłości
zabytki kultury i historii, lecz tworzą go również swoją
ciężką i solidną pracą hodowcy winorośli, producenci
win i inni jego mieszkańcy. Romantyczne spacery
w winnicach lub pośród okolicznej przyrody, tradycyjne
domowe potrawy oraz przytulne wiejskie kwatery
oczarują każdego, kto odwiedzi ten niepowtarzalny
zakątek Słowacji.

Degustacja lokalnych przysmaków – pieczonej
ryby w miejscowości Senné
Zwiedzanie gospodarstwa (hodowla
węgierskiego siwego bydła stepowego)
Nocleg w Wellness Hotel Vinay***
w miejscowości Vinné
Kolacja

DRUGI DZIEŃ
Morskie Oko – największe jezioro
bezodpływowe pochodzenia wulkanicznego
Puszcza Wyhorlacka (UNESCO)
Przejście piesze na szczyt Sninský kameň
(1005 m n.p.m.), z którego roztaczają się
przepiękne panoramy okolicy
Obiad w formie pikniku
Trasa turystyczna Zamek Viniansky fakultatywnie w razie zainteresowania i
wystarczającej ilości czasu
Czas wolny i kolacja
Nocleg w Wellness Hotel Vinay***
w miejscowości Vinné

TRZECI DZIEŃ

Stawy Senianskie rybníky

Region Medzibodrožie
Obiad w Perényiho pivnici (część dawnego
zamku), w miejscowości Kráľovský Chlmec
Wejście na dwie wieże obserwacyjne
w miejscowościach Bačka oraz Streda nad
Bodrogom
Region winiarski Tokaj
Wejście na wieżę widokową w Malej Tŕni –
„Budowla roku 2016”
Degustacja królewskiego wina tokaj
w średniowiecznej piwnicy połączona
z tradycyjną zemplínską kolacją
Nocleg w pensjonacie Aqua Maria,
w miejscowości Veľaty
Wellness i kolacja

CZWARTY DZIEŃ
Krótkie zwiedzanie ZOO w miejscowości
Zemplínske Hradište (tak zwane BOCIANOPOLIS
– miejsce znane z gniazdowania licznych
bocianów)
Przejazd do Koszyc

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
4 dni / 3 noce
Miejsce
Dolny Zemplín - Medzibodrožie, Senianske
rybníky, region winiarski Tokaj
Dostępność wycieczki
od kwietnia do maja
Wielkość grupy
Od 4 do 14 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane są co najmniej 4 osoby

W cenę wliczone SĄ
• Przejazd: Koszyce » Dolny Zemplín » Koszyce
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Komfortowe noclegi w dwuosobowych pokojach
w hotelu Hotel Vinay*** w miejscowości Vinné oraz
w pensjonacie Aqua Maria, w miejscowości Veľaty
• Wejścia do strefy wellness
• Śniadania w hotelu
• Degustacja win z zemplínską kolacją
Uwaga
Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym
wyprzedzeniem
W cenę NIE SĄ wliczone
• Ubezpieczenie turystyczne
• Obiady i kolacje
Organizator

vylety.kosiceregion.com

Zwiedzanie miasta Koszyc z przewodnikiem
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Tatrzański Park Narodowy

W STRONĘ WYJĄTKOWEJ
TRÓJCY WSCHODU

Wschód (po słowacku východ, co oznacza również wyjście) nie jest „exitem“,
lecz raczej bramą. Wrotami, zapraszającymi na najpiękniejsze wycieczki
i kryjącymi najpiękniejsze doznania. Trzeba zobaczyć metropolię wschodniej
Słowacji, najmniejszy region winiarski, a także nasz majestatyczny
najwyższy masyw górski - Tatry. Warto poznać miejsca, które już od dawna
są kierunkami podróży wybieranymi nie tylko przez Słowaków.
ZWIEDZIMY

Miasto Koszyce, region winiarski Tokaj,
Tatrzański Park Narodowy
KOSZYCE
To wyjątkowa środkowoeuropejska metropolia i
drugie co do wielkości miasto na Słowacji. W Koszycach
organizowany jest też najstarszy w Europie i drugi
na świecie maraton. Tu także znajduje się najdłuższy deptak
na Słowacji oraz najbardziej wysunięta na wschód gotycka
katedra w Europie, która jest równocześnie największym
kościołem na Słowacji – katedra św. Elżbiety. Dużym
zainteresowaniem cieszy się też Muzeum Wschodniej
Słowacji, w którym można zobaczyć koszycki złoty skarb.
Natomiast doskonały widok na całe miasto roztacza się
z wieży widokowej wznoszącej się w pobliżu największego
ogrodu zoologicznego na Słowacji. Romantyczne uliczki
i niepowtarzalna atmosfera, panująca latem w restauracjach na starówce, świadczą o tym, że Koszyce są naprawdę
jedną z europejskich metropolii.
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REGION WINIARSKI TOKAJ
Tokaj przede wszystkim jest miejscem, w którym
rodzi się królewski trunek, ale oprócz tego
kryje w sobie wiele tajemnic. Na charakter tego
wyjątkowego miejsca składają się nie tylko
zabytkowe tufowe piwnice, beczki pełne wina,
malownicze wioski z bogatą historią, w których
dzisiaj zdradzają nam tajemnice przeszłości
zabytki kultury i historii, lecz tworzą go
również swoją ciężką i solidną pracą hodowcy
winorośli, producenci win i inni jego mieszkańcy.
Romantyczne spacery w winnicach lub pośród
okolicznej przyrody, tradycyjne domowe potrawy
oraz przytulne wiejskie kwatery oczarują każdego,
kto odwiedzi ten niepowtarzalny zakątek Słowacji.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WYJAZDÓW FIRMOWYCH,
TEAM-BUILDING

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
Duma Słowacji oferuje przepiękne widoki
na jedno z najpiękniejszych pasm górskich
w Europie Środkowej, często nazywane „Małymi
Alpami”. Tatry są dostępne przez cały rok,
więc przyciągają turystów latem, a narciarzy
zimą. Do najpopularniejszych i najczęściej
odwiedzanych ośrodków turystycznych należą:
Tatranská Lomnica, Starý Smokovec i Štrbské
Pleso. Znany przewodnik turystyczny Lonely
Planét uznał Tatry za najważniejszą europejską
destynację letnią 2019 roku. Tatry Wysokie są
rajem dla poszukiwaczy przygód. Kuszą swoimi
wodospadami, górskimi halami i ponad stoma
lazurowymi jeziorami.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

HARMONOGRAM CZASOWY
PIERWSZY DZIEŃ
Śniadanie w Bistro Tabačka, dawnej
fabryce tytoniu, największym niezależnym
i kreatywnym centrum na Słowacji; zwiedzanie
alternatywnych miejsc
Zwiedzanie starówki - zwiedzanie katedry św.
Elżbiety i wejście na wieżę Zygmuntowską
Oglądanie koszyckiego złotego skarbu
Obiad w tradycyjnej słowackiej restauracji
Villa Regia
Zwiedzanie Galerii Wschodniosłowackiej,
warsztaty twórcze
Koszary Kulturpark – zwiedzanie miejsc
związanych z prestiżowym projektem unijnym
Europejska Stolica Kultury 2013
Kolacja i degustacja piwa rzemieślniczego w browarze
Hostinec, najstarszej restauracji oraz piwiarni
na Słowacji (działającej od 1542 roku); zwiedzanie
browaru z mistrzem świata w nalewaniu piwa
Nocleg w hotelu Yasmin**** w Koszycach

Koszyce/zabytkowa starówka

DRUGI DZIEŃ
Przejazd na Tokaj
Wejście na 12-metrową wieżę widokową
„Budowla roku 2016”
Obiad i zajęcia integrujące grupę „Zróbmy
swoje własne wino” - Tokaj Macík Winery/
fakultatywnie piknik w winnicy
Degustacja win w średniowiecznej piwnicy –
Tokaj Macík Winery
Zwiedzanie gospodarstwa winiarskiego Grand Bari –
nowe gospodarstwo winiarskie z toskańską atmosferą
Nocleg i kolacja w gospodarstwie winiarskim J&J
Ostrožovič (połączone z wieczorną degustacją win)
Wieczorny program towarzyszący: karaoke lub jacuzzi
i basen
*W ciągu jednego dnia można skosztować wszystkich
najlepszych smaków, które może zaoferować
słowacki Tokaj

TRZECI DZIEŃ
Przejazd do Štrbskiego Plesa
Spacer dookoła Jeziora Szczyrbskiego
Wjazd kolejką linową na Solisko
Obiad w hotelu FIS*** w Štrbskim Plesie
Przejazd do Starego Smokovca
Wyjazd kolejką ziemno-linową na Hrebienok
i przejście piesze do schroniska Rainerova Chata oraz
wodospadów na potoku Zimna Woda
Powrót kolejką ziemno-linową do Starego Smokovca
w przypadku noclegów w Grandhotelu Starý
Smokovec****, w Starym Smokovcu (wellness, kolacja
i degustacja wódek firmy Jelínek) lub w przypadku
noclegu w Grandhotelu Praha**** w Tatranskej
Lomnicy (wellness, kolacja i dyskoteka w Humno Tatry)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Długość pobytu
4 dni / 3 noce
Wielkość grupy
Od 6 do 25 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane jest co najmniej 6 osób
W cenę wliczone SĄ
• Przejazd: Koszyce » Tokaj »
Vysoké Tatry » Koszyce
• Ubezpieczenie komunikacyjne NNW
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik
• Opieka pilota
• Opłaty za wejścia do zabytków
• Opłata za wejście do wąwozu
• Noclegi w czterogwiazdkowych
hotelach, śniadania i obiadokolacje
Organizator

vylety.kosiceregion.com

Miejsce
miasto Koszyce, Tatrzański Park
Narodowy, region winiarski Tokaj
Zalecana odzież
• Solidne buty
• Odzież turystyczna
• Ubranie chroniące przed deszczem
Dostępność wycieczki
przez cały rok
W cenę NIE SĄ wliczone
• Ubezpieczenie turystyczne
• Obiady
• Degustacja piwa w Koszycach
• Przejazdy kolejkami linowymi
w Tatrzańskim Parku Narodowym
• Degustacja wódek firmy Jelínek
• Zjazd gokartami/hulajnogami górskimi
• Degustacja win w regionie winiarskim Tokaj
• Program typu team-building „Zróbmy swoje
własne wino”
Uwaga
• Oferta jest przygotowywana dla każdego klienta
indywidualnie i istnieje możliwość wprowadzania w niej
zmian
• Rezerwacja z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem

CZWARTY DZIEŃ
Śniadanie
Przejazd kolejką linową do Łomnickiego Stawu 1751 m
n.p.m. i z powrotem
Łomnicki Szczyt 2634 m n.p.m. (poczęstunek)

Region winiarski Tokaj

Zjazd ze stacji kolejki ŠTART do Tatranskej Lomnicy
na gokartach lub hulajnogach górskich
Przejazd do Koszyc
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SIEDMIODNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Tatrzański Park Narodowy

SIEDEM DNI, TRZY PARKI NARODOWE
I TRZY ZABYTKI Z LISTY ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA UNESCO
Dobra wycieczka to taka, która dostarcza licznych wrażeń, pozwala
zwiedzić wiele miejsc i zebrać mnóstwo nowych informacji. Właśnie
taka jest siedmiodniowa wycieczka krajoznawcza pełna przygód.
Powędrujemy w miejsca, które zyskały opinię topowych, a wiele
z nich jest wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Z nami można poznać nowe i wyjątkowe miejsca.
ZWIEDZIMY

Koszyce, Tokaj, Spiską Nową Wieś i Słowacki Raj,
Lewoczę (UNESCO) i Zamek Spiski, Dobszyńską Jaskinię
Lodową (UNESCO) oraz pałac Betliar, Tatry Wysokie,
Czerwony Klasztor i Pieniny
KOSZYCE
To wyjątkowa środkowoeuropejska metropolia
i drugie co do wielkości miasto na Słowacji. W Koszycach
organizowany jest też najstarszy w Europie i drugi
na świecie maraton. Tu także znajduje się najdłuższy
deptak na Słowacji oraz najbardziej wysunięta na wschód
gotycka katedra w Europie, która jest równocześnie
największym kościołem na Słowacji – katedra św.
Elżbiety. Dużym zainteresowaniem cieszy się też
Muzeum Wschodniej Słowacji, w którym można zobaczyć
koszycki złoty skarb. Natomiast doskonały widok na całe
miasto roztacza się z wieży widokowej wznoszącej się
w pobliżu największego ogrodu zoologicznego na Słowacji.
Romantyczne uliczki i niepowtarzalna atmosfera, panująca
latem w restauracjach na starówce, świadczą o tym, że
Koszyce są naprawdę jedną z europejskich metropolii.
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TOKAJ
Tokaj przede wszystkim jest miejscem, w którym
rodzi się królewski trunek, ale oprócz tego
kryje w sobie wiele tajemnic. Na charakter tego
wyjątkowego miejsca składają się nie tylko
zabytkowe tufowe piwnice, beczki pełne wina,
malownicze wioski z bogatą historią, w których
dzisiaj zdradzają nam tajemnice przeszłości
zabytki kultury i historii, lecz tworzą go
również swoją ciężką i solidną pracą hodowcy
winorośli, producenci win i inni jego mieszkańcy.
Romantyczne spacery w winnicach lub pośród
okolicznej przyrody, tradycyjne domowe potrawy
oraz przytulne wiejskie kwatery oczarują każdego,
kto odwiedzi ten niepowtarzalny zakątek Słowacji.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

WSZYSTKICH
PODRÓŻNIKÓW

DOBSZYŃSKA JASKINIA LODOWA
Dobszyńska Jaskinia Lodowa zaliczana jest
do najwspanialszych atrakcji przyrodniczych
i cudów Słowacji. Należy do największych,
udostępnionych do zwiedzania, jaskiń lodowych
na świecie, a w dodatku o nietypowym położeniu
geograficznym, bo nie znajduje się na terenie Alp.
Od 2000 roku jest wpisana na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Dobszyńska Jaskinia
Lodowa słynie również ze swojej bogatej historii,
która od momentu jej odkrycia przyciąga tu
rzesze turystów. Jest jedną z pierwszych
na świecie jaskiń, w których zainstalowano
oświetlenie elektryczne, a już w 1887 roku
na trasie prowadzącej do jaskini powstał objęty
ochroną park górski.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

SPISKA NOWA WIEŚ
Spiska Nowa Wieś często bywa nazywana bramą
„raju” - Słowackiego Raju. Ze swoją ponad 750-letnią historią jest idealnym punktem wypadowym
dla miłośników turystyki, osób zainteresowanych
zabytkami Gotyckiego i Żelaznego Szlaku,
a także spiskimi zabytkami wpisanymi na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych terenów przyrodniczych
na Słowacji zasługuje na taką nazwę, dzięki swoim
cennym walorom przyrodniczym i krajobrazowym.
Słowacki Raj tworzą zachowane płaskowyże
krasowe, głęboko wcinające się kaniony rzeczne,
rozpadliny i wąwozy z czarującymi wodospadami,
rozległy podziemny świat jaskiń oraz przepaści,
a także bogata fauna i flora.

LEWOCZA
Miasto to słusznie zaliczane jest do skarbów
wschodniej Słowacji, które swoją wyjątkowością są
w stanie podbić serce chyba każdego podróżnika.
Piękną starówkę otaczają średniowieczne mury
miejskie o długości 2 km. To właśnie dzięki wyjątkowo
dobrze zachowanym zabytkom historii Lewocza
została uhonorowana wpisem na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Dumą miasta jest druga co
wielkości świątynia na Słowacji - bazylika św.
Jakuba, w której wnętrzu kryje się wykonany przez
legendarnego rzeźbiarza Mistrza Pawła najwyższy
na świecie późnogotycki ołtarz drewniany.

Zamek Spiski

HARMONOGRAM CZASOWY

(wycieczki codziennie od 9.00 do 17.00)

PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd na trasie: Koszyce » Tokaj

DRUGI DZIEŃ
Spiska Nowa Wieś i Park Narodowy Słowacki Raj

TRZECI DZIEŃ
Lewocza (UNESCO) i Zamek Spiski (UNESCO)

CZWARTY DZIEŃ
Dobszyńska Jaskinia Lodowa i pałac Betliar

PIĄTY DZIEŃ
Tatrzański Park Narodowy

SZÓSTY DZIEŃ
Czerwony Klasztor i Pieniński Park Narodowy

SIÓDMY DZIEŃ
Powrót do Koszyc

Pałac Betliar
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ZAMEK SPISKI
To najczęściej fotografowane i najbardziej fotogeniczne
miejsce w naszej destynacji, które nie uszło uwadze
nawet CNN oraz National Geographic. Jest jednym
z najcenniejszych zabytków historii, dumą całego kraju
oraz jednym z największych kompleksów zamkowych
w Europie Środkowej. Nic dziwnego, że Zamek
Spiski został również wpisany na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Zakonserwowane ruiny zamku,
które wznoszą się na szczycie kopuły trawertynowej,
nazywanej Spiskim Wzgórzem Zamkowym, górują
nad całą okolicą i są jednym z najcenniejszych
zabytków historii w całym kraju. To również znany
plan filmowy - kręcono tu na przykład w 1992 roku
film „Smocze serce” w reżyserii Roba Cohena. Sezon
na Zamku Spiskim zazwyczaj zaczyna się 1 kwietnia
i trwa aż do końca października..

PAŁAC BETLIAR
Pałac Betliar to najczęściej odwiedzany
i najpiękniejszy pałac na południowo-wschodniej
Słowacji. Położony jest na skraju wioski Betliar
oraz otoczony przepięknym parkiem z cennymi
krzewami, romantycznymi budowlami oraz dziką
zwierzyną. Ta naprawdę luksusowa rezydencja,
została zbudowana jako reprezentacyjna
siedziba magnackiego rodu Andrássych. Betliar był
jednym z pałaców, które po 1945 roku nie zostały
po wojnie splądrowane, dzięki czemu jego wnętrza
i gromadzone przez właścicieli zbiory zachowały
się w znakomitym stanie do czasów obecnych.
Całe wyposażenie pałacu należało do członków
rodu Andrássych, uznawanych za najznamienitszą
arystokrację europejską w XIX wieku.

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
Duma Słowacji oferuje przepiękne widoki
na jedno z najpiękniejszych pasm górskich
w Europie Środkowej, często nazywane „Małymi
Alpami”. Tatry są dostępne przez cały rok,
więc przyciągają turystów latem, a narciarzy
zimą. Do najpopularniejszych i najczęściej
odwiedzanych ośrodków turystycznych należą:
Tatranská Lomnica, Starý Smokovec i Štrbské
Pleso. Znany przewodnik turystyczny Lonely
Planét uznał Tatry za najważniejszą europejską
destynację letnią 2019 roku. Tatry Wysokie są
rajem dla poszukiwaczy przygód. Kuszą swoimi
wodospadami, górskimi halami i ponad stoma
lazurowymi jeziorami.

CZERWONY KLASZTOR I PIENINY
U stóp Pienin, w cieniu Trzech Koron wznosi się
klasztor kartuzów, znany jako Czerwony Klasztor.
Został zbudowany na początku XIV wieku, w czasach panowania węgierskiego. Obecnie mieści
się w nim muzeum i jest atrakcją turystyczną.
Rzeka płynąca koło Czerwonego Klasztoru tworzy
przepiękny kanion, zwany Przełomem Dunajca.
Największą atrakcją turystyczną jest spływ
Dunajcem na tradycyjnych drewnianych tratwach.
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Pieniny

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce
Wielkość grupy
od 2 do 8 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane są co najmniej 2 osoby
Miejsce
Wschodnia Słowacja
Zalecana odzież
Wygodne ubranie i obuwie
Dostępność wycieczki
od maja do października

W cenę wliczone SĄ
• Noclegi ze śniadaniami
• Przejazdy
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik
W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wejścia jaskiń oraz opłata
za robienie zdjęć
• Ubezpieczenie turystyczne
• Wyżywienie i napoje
• Degustacja win
Organizator

experienceslovakia.net

Park Narodowy Słowacki Raj

WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

OŚMIODNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Park Narodowy Słowacki Raj

OSIEM DNI PEŁNYCH PIĘKNA

Pobyt na łonie natury jest dla wielu osób idealnym sposobem na zaczerpnięcie
nowej energii. Oferujemy osiem dni na najpiękniejszych szlakach turystycznych w dwóch parkach narodowych – Słowackim Raju i Tatrach. Z nami można
zdobyć szczyty, z których widać całą okolicę, a na koniec zrelaksować się
w największym parku wodnym na wschodzie Słowacji. To wycieczka przeznaczona specjalnie dla zaprawionych turystów i miłośników przyrody.
ZWIEDZIMY

Park Narodowy Słowacki Raj, Tatrzański Park Narodowy,
AquaCity Poprad
PARK NARODOWY SŁOWACKI RAJ
Jeden z najpiękniejszych obszarów przyrodniczych Słowacji, który swoją nazwę zawdzięcza
swoim cennym walorom przyrodniczym oraz
pięknu. Słowacki Raj to zachowane płaskowyże
krasowe, głęboko wcinające się kaniony rzek,
rozpadliny oraz wąwozy z czarującymi
wodospadami, rozległy podziemny świat jaskiń
i przepaści oraz bogactwo świata fauny i flory.
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TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
Duma Słowacji oferuje przepiękne widoki
na jedno z najpiękniejszych pasm górskich w Europie
Środkowej, często nazywane „Małymi Alpami”.
Tatry są dostępne przez cały rok, więc
przyciągają turystów latem, a narciarzy zimą.
Do najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych
ośrodków turystycznych należą: Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec i Štrbské Pleso. Znany
przewodnik turystyczny Lonely Planét uznał Tatry
za najważniejszą europejską destynację letnią 2019
roku. Tatry Wysokie są rajem dla poszukiwaczy
przygód. Kuszą swoimi wodospadami, górskimi
halami i ponad stoma lazurowymi jeziorami.

WYCIECZKA PRZEZNACZONA DLA

MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI

AQUACITY POPRAD
AquaCity Poprad to świat zabawy, relaksu i wypoczynku.
Aquapark jest kompleksem 13 basenów na wolnym
powietrzu oraz krytych z wodą termalną o temperaturze
od 28°C do 38°C, zjeżdżalni i ponad 350 atrakcji wodnych.
Woda, którą są napełnione baseny termalne, jest czerpana
z głębokości 1300 m, a zastosowane procesy technologiczne
pozwalają schłodzić ją z temperatury 50°C do 36°C lub 38°C.
Woda ta zawiera ponad 20 różnych minerałów, które mają
korzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Zalecana jest przy
schorzeniach układu ruchu i układu oddechowego, układu
krwionośnego, układu nerwowego, a także ma korzystne
działanie kosmetyczne. Niecki basenów mają powierzchnię
ze stali nierdzewnej, co pozwala zminimalizować potrzebę
stosowania chloru. Woda jest poddawana działaniu promieni
UV, dzięki czemu nie podrażnia ona skóry ani oczu.

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

HARMONOGRAM CZASOWY

(wycieczki codziennie od 9.00 do 17.00)

PIERWSZY DZIEŃ
Przejazd na trasie: Koszyce » region Spisz

DRUGI DZIEŃ
Park Narodowy Słowacki Raj – punkt widokowy
Tomašovský výhľad i Przełom Hornadu

TRZECI DZIEŃ
Park Narodowy Słowacki Raj – wąwóz Suchá Belá

CZWARTY DZIEŃ
Tatrzański Park Narodowy – Tatry Wysokie
Zielony Staw Kieżmarski

PIĄTY DZIEŃ
Tatrzański Park Narodowy Tatry Wysokie Wielki
Furkotny Staw przez Dolinę Furkotną

SZÓSTY DZIEŃ
Tatrzański Park Narodowy – Tatry Wysokie:
Krywań, Rysy lub Sławkowski Szczyt

SIÓDMY DZIEŃ
AquaCity Poprad

ÓSMY DZIEŃ
Powrót do Koszyc

AquaCity Poprad

Tatrzański Park Narodowy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Początek/koniec trasy
Koszyce

Miejsce
Wschodnia Słowacja

Dostępność wycieczki
od maja do października

W cenę wliczone SĄ
• Noclegi ze śniadaniami
• Przejazdy
• Opłaty parkingowe
• Przewodnik

Zalecana odzież
• Ubranie chroniące od deszczu
• Obuwie turystyczne
Trudność trasy turystycznej
od łatwej do średnio trudnej
Wielkość grupy
od 2 do 8 osób
*Ważne
do zorganizowania wycieczki
wymagane są co najmniej 2 osoby

W cenę NIE SĄ wliczone
• Opłaty za wejścia do atrakcji turystycznych
• Ubezpieczenie turystyczne
• Wyżywienie i napoje
Organizator

experienceslovakia.net
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LISTA PARTNERÓW REGION KOSZYCE TURYSTYKA
KOSZYCE

SPISZ

Congress Hotel Centrum***

Autocamping Podlesok

Al. Južná Trieda 2, Koszyce
liczba miejsc: 52 pokoje
info@hotel-centrum.sk
www.hotel-centrum.sk

Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice
+421 53 429 91 65
recepcia@podlesok.sk
www.podlesok.sk

Hotel Ambassador****

Compact Skydive & Flying /
wypożyczalna sprzętu

ul. Hlavná 101, Koszyce
liczba miejsc: 23 pokoje
ambassador@ambassador.sk
www.ambassador.sk

Hotel Bankov****
Dolný Bankov 1349/2
liczba miejsc: 29 pokoi
reception@hotelbankov.sk
www.hotelbankov.sk

Hotel Bristol****
ul. Orlia 3, Koszyce
liczba miejsc: 32 pokoje
info@hotelbristol.sk
www.hotelbristol.sk

Hotel Crystal***
ul. Slovenskej jednoty 1776/8, Koszyce
liczba miejsc: 45 pokoi
info@hotelcrystal.sk
www.hotelcrystal.sk

Hotel Yasmin****
ul. Tyršovo nábrežie 1, Koszyce
liczba miejsc: 166 pokoi
info@hotel-yasmin.sk
www.hotel-yasmin.sk

Kongres Hotel Roca***
Al. Južná trieda 117, Koszyce
liczba miejsc: 57 pokoi
info@hotelrocakosice.sk
www.hotelrocakosice.sk

GEMER
Granárium
spichlerz z piwnicą winną
zabytek kultury narodowej
Jablonov nad Turňou nr. 137, 049 43
+421 905 981 918
papai.lorant@stonline.sk
www.granarium.sk

Pensjonat Konský dvor
(Zagroda Koniarska)
ul. Kružnianska 514, 049 51 Brzotín
+421 907 947 668
restauracia@konskydvor.sk
www.konskydvor.sk

64

+421 911 858 960
info@compact.sk
www.compact.sk

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

Pensjonat Górski Stará Horáreň
(Stara Leśniczówka)
Lányi Huta 049 25 Dobšiná-Lániho Huta
info@starahoraren.sk
www.starahoraren.sk

Hotel Metropol****
Štefánikovo námestie 2,
052 01 Spiska Nowa Wieś
liczba miejsc: 52 pokoje w pięciu kategoriach: Štandard, Superior, Superior Family,
Exclusive, Apartmán Metropol, apartament
prezydencki
riaditel@hotel-metropol.sk
www.hotel-metropol.sk

Hotel Preveza**
ul. Za Hornádom 12, 052 01 Spiska Nowa Wieś
recepcia@hotel-preveza.sk
www.hotel-preveza.sk

Chata Horáreň (Leśniczówka)
Jest oddalona ok. 3 km od miejscowości
Smižany, znajduje się na skraju terenu
rekreacyjnego Košiarny briežok graniczącego z Parkiem Narodowym Słowacki Raj.
Odległość ze wsi do miasta Spiska Nowa
Wieś wynosi ok. 5 km
vlad37o@isternet.sk
www.chatahoraren.sk

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

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

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

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

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

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

Pensjonat u Hanky
Telgárt 99, 976 73 Telgárt
penzionuhanky@centrum.sk
www.ubytovanietelgart.sk

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

Privát Spiš (kwatery prywatne)
ul. Spišská 3, 052 01 Spiska Nowa Wieś
liczba miejsc: 10 stałych łóżek i 2 dostawki
slavomira@vastusko.sk
www.penzionspis.sk

RESA penzión
ul. Fabiniho 10, Spiska Nowa Wieś
liczba miejsc: 35 stałych łóżek
resa@atus.sk
www.atus.sk

WSCHODNIOSŁOWACKI
REGION WINIARSKI
Piwnica 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
ul. Pri parku 28, 072 22 Strážske
+421 908 434 651
novak@vinoverita.sk
www.vinoverita.sk

KATALOG OFERTOWY WYCIECZEK I POBYTÓW

VINOHRADNÍCKA
OBLASŤ TOKAJ
Aqua Maria Veľaty
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
ul. Hlavná 414, 076 31 Viničky
+421 918 625 846
tokaj@zlataputna.sk
www.zlataputna.sk

Nadá Kapráľová - Noclegi
„Na chalupe“
ul. Obchodná 134/12, 076 82 Veľká Tŕňa
+421 905 837 829
nada.kapralova@gmail.com

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

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

ZEMPLÍN
Motel Kamenec
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

Pensjonat 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
liczba miejsc: 37 pokoi
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

Pensjonat i kemping 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

Pensjonat 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

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

Pensjonat 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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WOJEWÓDZTWO KOSZYCKIE

POZOSTALI PARTNERZY

Letisko Koszyce
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 Koszyce-okolie
+421 914 70 11 70
minibuseuropa@gmail.com
www.minibuseuropa.sk

CZŁONKOWIE REGIONU TURYSTYCZNEGO KOSZYCE

OOCR Slovenský raj & Spiš

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

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

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

Inspiracja
pod ręką
Z naszą aplikacją można odkryć cudowne
miejsca w regionie Koszyc! Nie każdy wie,
że aż 18 zabytków światowego dziedzictwa
UNESCO jest oddalonych od Koszyc
o 100 minut jazdy samochodem.

Szukanie inspiracji
Planowanie wycieczki
Dostępne zniżki i bonusy

Košice Region Tourism | Hlavná 48, Koszyce, Słowacja
info@kosiceregion.com
+421 55 30 505 30

www.kosiceregion.com

z App Store i Gooogle play

Do BEZPŁATNEGO pobrania

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

vylety.kosiceregion.com
Zastrzegamy sobie zmianę programu.
Pobyt lub wycieczka mogą zostać zmodyfikowane oraz dostosowane do życzeń klientów.
Wycieczki i pakiety pobytowe należy rezerwować z wyprzedzeniem.
Niniejsza publikacja została wydana dzięki wsparciu
finansowemu Ministerstwa Transportu i Budownictwa
Republiki Słowackiej.

