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Кожна поїздка в невідоме - унікальна, а свої 
враження від поїздки ми зберігаємо ще довго 
після того, як повертаємося додому. Відкрийте 
для себе таємничу магію дивовижних куточків, які 
зможе показати Вам лише той, хто знає дане місце 
чи область як власну долоню. 

Ми запрошуємо Вас відкрити для себе унікальний 
регіон, що знаходиться в східній частині 
Словаччини. Відвідайте прекрасні місця, сповнені 
історичних, культурних, а також природних 
пам’яток, де Ви зможете насолодитися абсо-
лютним спокоєм та тишею. Незалежно від того, 
чи Ви надаєте перевагу активному відпочинку 
або пасивному, у Вашому пункті призначення Ви 
обов’язково знайдете щось для себе. 

Завдяки міжнародному аеропорту в Кошицях, 
Ви можете дістатися до нас дуже легко та 
комфортно. І практично миттєво можете насолод-
жуватися атмосферою другого за величиною міста 
Словаччини з найдовшою міською променадою. 
Тут Ви знайдете багато історичних пам’яток, 
музеїв, галерей і ресторанів, як з традиційною, так 
і з міжнародною кухнею. 

Обов’язково вирушайте на наступні захоплюючі 
місця Кошицького краю. Чи знали Ви про те, що 
до 100 хвилин їзди на машині з Кошиць можна 
дістатися до 18 об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО? Відвідайте таємничий світ під земною 
поверхнею - в печерах, які є світовими лідерами в 
різних галузях. Не пропустіть готичну домінанту 
Східної Словаччини - замок Спіський Град, або 
відвідайте яку-небудь із історичних церков, які 
сповнені скарбів минулого. 

Шановні мандрівники, любителі нових вражень та пригод!

КОШИЦЬКИЙ КРАЙ
ТАК БЛИЗЬКО, ЯК ТІЛЬКИ МОЖЛИВО

ВИННИЙ ТУРИЗМ

ЮНЕСКО

ПРИРОДА

КУЛЬТУРА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПТАХАМИ

КОНГРЕСНИЙ ТУРИЗМ

СІМЕЙНІ ПОДОРОЖІ

КУЛІНАРНИЙ ТУРИЗМ

Насолоджуйтесь мальовничими місцями, 
де природа поєднується з традиціями та 
культурою. Одним із таких місць є найменший 
словацький виноробний регіон Токай з 
автентичною атмосферою сімейних виноробів, 
де виробляють смачне токайське вино. 

Якщо Ви маєте на меті втечу від цивілізації та 
повсякденного стресу, вирушайте в «рай».
Неперевершені водоспади, захоплюючі кань-
йони та ущелини, пригодницьке сходження 
по сталевих драбинах чи мостах - все це 
чекає на Вас в обіймах прекрасної природи 
національного парку Словацький Рай. 

Подаруйте собі нові враження, відкрийте 
для себе чарівні місця Кошицького краю і 
закохайтеся в нього. Вибирайте з тематичних 
екскурсій та турів, які ми підготували 
спеціально для вас.

РОМАНТИКА
ПРИГОДИ

ISBN 978-80-89839-20-9
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

СЛОВАЦЬКИЙ КАРСТ
ВЗДОВЖ І ВПОПЕРЕК
Відкрийте для себе унікальну красу національного парку 
Словацький Карст, який на своїй території приховує безліч 
скарбів. Дослідіть його таємничі куточки, як над землею,  
так і під нею!

Національний парк Словацький Карст, Красногорська печера (ЮНЕСКО), Задільська ущелина
КРАСНОГОРСЬКА ПЕЧЕРА 

Красногорська печера - це унікальне творіння 
природи, включене до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Вона призначена для всіх 
шукачів пригод і любителів адреналіну. Печера 
доступна для публіки тільки в супроводі 
досвідчених провідників та з повним печерним 
спорядженням. У печері домінує величезний 
сталагміт висотою до 34 метрів - Сталагміт 
рожнявських спелеологів, який вважається 
найбільшим у світі й нещодавно був включений 
до Книги рекордів Гіннеса. 450 - метровий 
оглядовий маршрут справить на Вас незвичайне 
враження, під час якого Ви на короткий час 
станете справжнім спелеологом.

ЗАДІЛЬСЬКА УЩЕЛИНА
Задільська ущелина – це монументальна 
карстова ущелина, яка є найглибшою ущелиною 
Словаччини. По довжині вона становить 
приблизно 3,3 км, ї ї вапнякові стіни досягають 
відносної висоти понад 310 метрів. Найбільш 
вузька точка цієї ущелини, шириною лише 10 
метрів, отримала назву Задільські Ворота. У 
розчленованій ущелині знаходяться дивовижні 
скелі, вертикальні кам’яні стіни та скелясті 
кручі, які мають різноманітну форму, химерність 
та могутність. Ущелина була сформована 
місцевим струмком під назвою Блатниця або 
Блатний Потік.  Навіть до сьогоднішніх днів цей 
гірський потік тут створює невеликі водоспади 
та каскади. Недалеко від Задільської ущелини 
розташоване село Гай, в якому знаходиться 
унікальна 15-метрова статуя ангела, відома з 
голлівудського фільму «У тилу ворога».

 ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

МИ ВІДВІДАЄМО

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
СЛОВАЦЬКИЙ КАРСТ 

Національний парк Словацький Карст є 
найбільшою карстовою територією Центральної 
Європи, він має площу 346 км2, а на сьогоднішній 
день це другий наймолодший національний 
парк Словаччини. Він був оголошений 
національним парком у 2002 році, а з 1973 року 
це надзвичайно цінне природне середовище з 
ідеально розвиненими карстовими явищами  було 
позначене як особливо охоронювана природна 
територія. На території Словацького карсту 
знаходиться 1100 підземних просторів та печер, 
які в 1991 році разом із печерами, що знаходяться 
на території  Угорщини, були включені до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ЛЮБИТЕЛІВ ПІШОХІДНОГО 
ТУРИЗМУ ТА АДРЕНАЛІНУ
Діти у віці до 15 років повинні бути в супроводі 
батьків.

У вартість включено
• Транспорт з / до м. Кошице
• Страхування пасажирів

транспортного засобу
• Паркування
• Професійний екскурсовод

у національному парку
• Супроводжуючий гід
* БОНУС - візит до Гайських водоспадів

та знижка на наступну поїздку

У вартість НЕ включено
• Квиток у печеру
• Страхування подорожуючих
• Харчування

Область
Національний парк 
Словацький Карст -
історична область Ґемер

Розмір групи
від 5 до 20 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 5

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Кількість км
приблизно 200 км

Рекомендований одяг
• Міцне взуття
• Туристичний одяг

Підйом
• 300 м по маршруту

с. Гай - Задільська полонина
• краєвиди

Довжина маршруту
приблизно 3 години

Складність туристичного 
маршруту
• Середня складність
• Повільніший темп
• Крутий підйом 

Доступність туру
травень - жовтень

Задільська ущелина Красногорська печера

Гайські водоспади

Організатор

vylety.kosiceregion.comПримітка
Бронювання: мінімум 2 дні наперед

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

Трансфер м. Кошице – Красногорська печера 
(ЮНЕСКО)

Груповий вхід до печери з гідом 
– спелеологом

Трансфер с. Яблонов-Над-Турньоу - обід

«Гранаріум» - обід та екскурсія по території 
«Гранаріума» / або на вибір - пансіонат 
«Рева», с. Турня-Над-Бодвоу  
Примітка: «Гранаріум» - пам'ятка 
національної культури, яка має атрибут 
«Словацька Тоскана»

Переїзд до с. Гай

Підйом на Задільську полонину  
з гідом (тільки в літній сезон) / або на 
вибір – прогулянка по Задільській ущелині з 
екскурсоводом та супровідними коментарями

Повернення в м. Кошице

ГРАФІК ТУРУ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

ПОДОРОЖ В ІСТОРІЮ І ЗА ВИНОМ
Ви належите до любителів історії та вина? Якщо так, то ця поїздка 
створена для Вас. Перенесіться з нами в минуле та дізнайтесь 
безліч цікавих історій, що приховують мури Кошиць - східного 
мегаполісу та домівки найбільшого храму Словаччини. Історія та 
істина ховається також у вині з Токаю - найменшого виноробного 
регіону Словаччини.

місто Кошице, Виноробна область Токай
ВИНОРОБНА ОБЛАСТЬ ТОКАЙ

Токай - це перш за все батьківщина королівського 
спиртного, але в ньому ховається багато невідо-
мого. Це унікальне місце доповнюють не лише 
історичні погреби з туфу, бочки, наповнені вином, 
мальовничі села з багатою історією, де секрети 
минулого нині розкривають культурно-історичні 
пам’ятки, але неповторним його робить також 
наполеглива та сумлінна праця виноградарів, 
виробників вина та місцевих жителів. Казкові 
прогулянки по виноградниках та навколишній 
сільській місцевості, традиційна домашня кухня 
та приємне сільське житло зачарують усіх, хто 
відвідає цей унікальний куточок Словаччини.

КОШИЦЕ
Кошице - це унікальний центральноєвропейський 
мегаполіс та друге за величиною місто Словаччини. 
Це також місце проведення найстарішого марафону 
в Європі та другого найстарішого у світі. Тут Ви 
знайдете найдовшу пішохідну зону в Словаччині 
та найсхідніший готичний собор у Європі, який 
також є найбільшою церквою Словаччини - Собор 
Святої Єлизавети. Популярною зупинкою є також 
Східнословацький музей, де Ви відкриєте для 
себе Кошицький золотий скарб. Ідеальний вид на 
все місто Вам відкриється з оглядової вежі біля 
найбільшого зоопарку Словаччини. Романтичні 
вулички та неповторна літня атмосфера ресторанів 
в історичному центрі переконають Вас, що Кошице 
справді є одним з європейських мегаполісів.

ОДНОДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

м. Кошице / історичний центр

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ,
КОРПОРАТИВІВ, ЛЮДЕЙ В 
ПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ

Екскурсія по місту Кошице з інформаційним 
викладом

Екскурсія по Собору Святої Єлизавети та 
сходження на Жигмундову вежу 

Відвідання Східнословацького музею - 
Кошицький золотий скарб (один із найцінніших 
золотих скарбів у Європі та в усьому світі)

Обід на Фабриці культури «Табачка» - унікальний 
культурний центр та відкрита зона для мистецтва, 
творчості в індустріальному стилі

Виноробна область Токай

Відвідування оглядової вежі у формі бочки – 
«Будівля 2016 року»

Контрольована дегустація вин Токай у 
середньовічному винному погребі

Традиційна кухня Земпліна

Повернення в Кошице

У вартість включено
• Транспорт з / до м. Кошице
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Паркування
• Професійний екскурсовод
• Вхідні квитки до пам’яток та музеїв
• Супроводжуючий гід
• Дегустація токайських вин у середньовічному погребі 

в поєднанні з вечерею

У вартість НЕ включено
• Страхування подорожуючих
• Обід

Розмір групи
від 6 до 20 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки – 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Тривалість
1 день

Кількість км
приблизно 120 км

Область
місто Кошице та виноробна 
область Токай

Доступність туру
лютий - грудень

Примітка
Бронювання: мінімум 2 дні 
наперед

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

Оглядова вежа-діжка в Токаї

Собор Святої Єлизавети

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

ЗА ВІДОМИМИ У СВІТІ 
УНІКАЛЬНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 
Закохайтеся в словацькі історичні та природні скарби, 
цінність яких була визнана у всьому світі!

Добшинська крижана печера (ЮНЕСКО)
Охтинська арагонітова печера (ЮНЕСКО)
Замок Бетліар та «Словацький Тадж-Махал»
ДОБШИНСЬКА КРИЖАНА ПЕЧЕРА 

Добшинська крижана печера належить до най-
більших та найгарніших унікальних природних 
об’єктів Словаччини. Це одна з найбільших у 
світі доступних крижаних печер, розташована 
за межами альпійського регіону. В 2000 році 
вона була внесена до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Добшинська крижана 
печера також відома своєю багатою історією, 
оскільки ця унікальна печера вже з часів ї ї 
відкриття користувалася великим попитом серед 
громадськості. Вона стала однією з перших у світі 
печер з електричним освітленням, а вже в 1878 
році на під’їзній дорозі до печери був створений 
культивований гірський парк.

ОХТИНСЬКА АРАГОНІТОВА ПЕЧЕРА
Охтинська арагонітова печера є раритетом 
Європи і є однією з небагатьох загальнодо-
ступних арагонітових печер у світі. Її інтер’єр 
прикрашений чарівними голками, що звисають 
зі стелі. Це надзвичайно тонкі білосніжні 
натічно-крапельні (сталактитові) утворення, які 
своєю різноманітністю ніби втілюють нескінченну 
мінливість природних творінь, та створюють 
враження кам’яного дощу. Найціннішим 
утворенням арагоніту в печері є так звана 
«залізна квітка», що нагадує корал. Печера була 
з гордістю внесена до списку об’єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО.

МАВЗОЛЕЙ ГРАФА ДІОНІСА ТА 
ФРАНТІШКИ АНДРАШІ

Унікальна архітектурна споруда в стилі 
модерн 1904 року, яку називають «Словацький 
Тадж-Махал», є місцем останнього відпочинку 
графа Діоніса Андраші та його дружини графині 
Франтішки. Мавзолей був побудований у 
1903-1904 роках на замовлення самого графа 
Діоніса - останнього представника чоловічої 
статі родини Андраші, після смерті його дружини 
Франтішки, що мала дівоче прізвище: Габлавцова, 
на знак їх нерозлучної любові. Мавзолей, 
однозначно, є одним із найбільших архітектурних 
скарбів нашої країни. Він розташований біля 
замку Красна Горка, який до пожежі в 2012 році 
був відкритий для публіки.

 ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

Добшинська крижана печера

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ЗАМОК БЕТЛІАР 
Замок Бетліар - найбільш відвідуваний, а також 
найкрасивіший палац у південно-східній частині 
Словаччини. Він розташований на околиці 
села Бетліар та оточений прекрасним парком з 
рідкісними деревами, романтичними будівлями 
та дикою природою. Ця розкішна панська садиба 
була побудована з метою репрезентації своїх 
власників. Бетліар був одним із палаців-садиб, 
який після 1945 року уникнув розкрадання під 
час війни, а тому його інтер’єр та сімейні колекції 
збереглися до наших днів у ідеальному стані. 
Все, що знаходиться в палаці, належало членам 
родини Андраші, які вважаються найвідомішими 
аристократами Європи в XIX столітті.

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ

Трансфер Кошице - Добшинська крижана 
печера (ЮНЕСКО)

Екскурсія по печері

Обід

Переїзд до Охтинської арагонітної печери 
(ЮНЕСКО)

Екскурсія по печері

Екскурсія по замку Бетліар

Екскурсія по мавзолею графа Діоніса та 
Франтішки Андраші

Повернення в Кошице

У вартість включено
• Транспорт з / до м. Кошице
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Паркування
• Професійний екскурсовод
• Супроводжуючий гід
*БОНУС - знижка на наступну поїздку

У вартість НЕ включено
• Вхідні квитки в печери та до

пам’яток культури
• Страхування подорожуючих
• Харчування
• Додаткова оплата за

фотографування в печері

Область
Історичний регіон Гемер

Розмір групи
від 5 до 20 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки – 5

Початок/кінець маршруту
м. Кошице

Кількість км
приблизно 320 км

Рекомендований одяг
Зручний одяг

Доступність туру
від 15 травня до 30 вересня

Примітка
Бронювання: мінімум 2 дні наперед

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ГРАФІК ТУРУ

Мавзолей родини Андраші

Охтинська арагонітова печера (ЮНЕСКО)Замок Бетліар

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
БУРИМИ ВЕДМЕДЯМИ
В ТАТРАХ
Ви прагнете справжніх пригод та адреналіну, від яких Ви 
затамуєте подих і ніколи цього не забудете? Вирушайте разом 
з нами в мандрівку, де Ви побачите найбільшого звіра, який 
живе в наших горах - бурого ведмедя. Ми доставимо Вас до 
місця, звідки Ви з безпечної відстані зможете спостерігати за 
королем словацьких гір у його природних умовах. 

Цілоденна поїздка в долину Західних Татр, 
спостереження за бурими ведмедями на їхній власній території без годування

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА БУРИМИ 
ВЕДМЕДЯМИ

Бурий ведмідь – це найбільший дикий звір 
Словаччини, що мешкає практично на всій її 
території, з найбільшою популяцією у Високих Татрах. 
Спостереження за ведмедями проводиться під час 
весняно-літнього туристичного сезону, який припадає 
на період з червня по жовтень, але найдивовиж-
ніша пора – це весна, коли ведмежата, народжені 
наприкінці зими, здійснюють свої перші прогулянки, 
виходячи з барлогу разом з матір’ю-ведмедицею. 
Навесні ведмеді є найактивнішими, оскільки їм 
потрібно набрати вагу, яку вони втратили під час 
сплячки в барлогу.

ІНША СТОРОНА ПОДОРОЖІ
Під час даної подорожі Ви зможете побачити 
не тільки бурих ведмедів, але й таких диких 
тварин, як козиця татранська звичайна, оленів, 
Ви почуєте свист бабака і побачите, як літає орел. 
Ви познайомитеся з різноманітними травами 
та ягодами, а головне, дізнаєтесь про правила, 
що панують у горах, які зосереджують увагу на 
відповідальності, повазі та чуйності до лісових 
мешканців.

У вартість включено
• Супроводжуючий гід 
• Бінокль
• Штатив
• Страхування

У вартість НЕ включено
Обід

Розмір групи
від 2 до 8 осіб

Область
Подбанське

Рекомендований одяг
Туристичний і водонепроникний

Доступність туру
квітень - вересень

Довжина маршруту походу
приблизно 15 км

Організатор

adventoura.eu

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ

Зустріч у Подбанському в ранішніх годинах

Похід з перервами на спостереження, 
приблизно 2 год. 30 хв.

Обід у долині

Спуск тією ж стежкою з оглядовими 
перервами

Прощання з екскурсоводом

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ОДНОДЕННИЙ ПРИГОДНИЦЬКИЙ ТУР

Панорама Високих Татр

Бурий ведмідь

МИ ПІЗНАЄМО

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ВІДЧУЙТЕ СЕБЕ В РОЛІ КАЮРА 
(ПОГОНИЧА СОБАК)
Далеко не всі люблять зиму, сніг і холод, але порода собак сибірський хаскі 
є ніби створена для снігу та зими. Познайомтеся з цією благородною породою собак, які 
завжди допомагали людям у складних природних умовах. Випробуйте себе в ролі каюра 
(погонича собак) на прогулянці з собаками в упряжці та досліджуйте красу нашого краю 
нетрадиційно - в компанії шести сильних і ласкавих песиків.

Катання на собачих упряжках
КАТАННЯ НА СОБАЧИХ УПРЯЖКАХ

Історія породи собаки сибірський хаскі сягає вже 
мабуть понад 4000 років. Дану породу розводили 
чукчі - напівкочівний народ, полюючий на північних 
оленів, який проживав на північному сході Сибіру. 
Ці собаки використовувались для полювання на 
північних оленів, а також в якості упряжки для 
саней. У Словаччині дану породу собак розводять 
погоничі собак, т.зв. каюри, які й нині у зимові 
місяці їздять на санках із собачими упряжками. 
Дана програма також підходить як каністерапія, 
під час якої  використовується позитивний 
вплив собаки на фізичне, психічне та соціальне 
самопочуття людини. Цей вид терапії особливо 
рекомендується для людей з обмеженими 
можливостями.

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ

Початок на заздалегідь узгодженому місці  
в районі Татр

Знайомство з песиками та інструкторами

Лекція та вишкіл - катання на собачих 
упряжках

Катання на собачих упряжках  
із інструктором

Самостійне катання

Подорож по околиці на собачих упряжках

У вартість включено
• Робота собак 
• 2 інструктори

У вартість НЕ включено
Обід

Розмір групи
від 2 до 60 осіб

Область
Високі Татри

Рекомендований одяг
Теплий зимовий одяг, шапка, рукавиці

Доступність туру
взимку

Довжина маршруту
приблизно 15 км

Примітка
Бронювання: мінімум 3 дні наперед

Організатор

adventoura.eu

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ОДНОДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Собачі упряжки у Високих Татрах

МИ ПІЗНАЄМО ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

ЗАПОВНІТЬ ПОРОЖНІ 
МІСЦЯ НА КАРТІ ВИН 
Виноробство в Кошицькому краї має багату традицію. Тут Ви  
зможете знайти не тільки великі виноробні підприємства, але 
й такі, що носять характер малого сімейного бізнесу. Ми доставимо 
Вас на північ нашого регіону, до виноробного підприємства з багатою 
історією, де Ви зможете скуштувати ніжний смак місцевих вин та відвідати 
унікальний бенкет у справжньому замку.

дегустація вин, ознайомлення з виноробним господарством
ЗАМОК НАД СЕЛОМ ВІННЕ

Віньянський замок – це руїна готичного замку 
з XIII століття, що знаходиться біля села Вінне. 
Замок, ймовірно, був побудований у другій 
половині XIII століття для захисту шляху, що 
вів до Польщі. До сьогоднішніх днів на замку 
частково збереглися ренесансні склепіння, 
віконні та дверні отвори та частини оригінальної 
штукатурки. Також тут можна побачити погреби 
чи сліди каміння.

БРЕКОВСЬКИЙ ЗАМОК  
Брековський замок був побудований на 
вапняковому пагорбі біля річки Лаборець. 
Спочатку він, так само, як і Віньянський замок, 
мав оборонну функцію, оскільки він охороняв 
шлях з півночі на південь через долину. Сьогодні 
замок - це просто руїна, але тут проводяться різні 
соціальні та культурні заходи. Замок побудова-
ний на андезитовій скелі, звідки відкривається 
захоплюючий вид на навколишню територію.

ВИНА «ВЕРІТА»
Вина «Веріта» походять з найпівнічніших вино-
градників Словаччини. Традиція вирощування 
виноградників у цьому регіоні сягає XIV століття. 
Виноградники розташовані безпосередньо 
над річкою Лаборець, у південному підніжжі 
Вігорлатських пагорбів на висоті 250 метрів.

ОДНОДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Виноградник Кривоштяни

МИ ПІЗНАЄМО



13

ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ЛЮБИТЕЛІВ ВИНА, 
СІМЕЙНИХ СВЯТ, 
КОРПОРАТИВІВ

Кошице

Дегустаційний зал - історичний винний дім  
з 1935 року, або на вибір: дегустація  
в історичному винному льоху з 1909 року

Екскурсія по виноробному підприємству  
та виноградниках

Можливість поласувати смачними стравами 
на бенкеті у Віньянському замку чи 
Брековському замку

У вартість включено
• Транспорт Кошице – Стражське – Кошице
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Паркування
• Супроводжуючий гід
• Дегустація вина із закускою

У вартість НЕ включено
• Вечеря
• Страхування подорожуючих

Розмір групи
від 4 до 25 осіб

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Кількість км
64 км

Область
Стражське і Кривоштяни

Доступність туру
круглий рік

Примітка
• Окрім дегустації вин у Винному домі чи історичному

винному льоху, можна також забезпечити
розміщення в готелі з відвідуванням трьох 
унікальних замків (Віньянський замок, Брековський 
замок та Ясеновський замок) або інших цікавих місць
неподалік виноградників.

• Бронювання: мінімум 2 дні наперед

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ВІНЬЯНСЬКИЙ ЗАМОК

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ВИНА «ВЕРІТА»

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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У ПОЛОНІ ГОТИКИ, РЕНЕСАНСУ, 
РОКОКО ТА МУЗИКИ
Станьте на один день справжнім мешканцем Спиша! Приєднуйтесь до нас 
та познайомтесь із історичним містом Спішська Нова Весь. Прогуляйтеся 
по найдовшій лінзоподібній площі Європи, де на Вас чекають рідкісні 
сюрпризи. У метрополісі Спиша є безліч переваг і гарних місць, які Ви 
можете побачити на власні очі та дізнатися багато цікавої та захоплюючої 
інформації.

Історико-архітектурний заповідник - історичний центр
Спішська Нова Весь, зоопарк у м. Спішська Нова Весь, 
палац у с. Маркушовце та літній палац «Дарданелли»
СПІШСЬКА НОВА ВЕСЬ 

Місто Спішська Нова Весь часто називають 
«воротами до раю». Словацького Раю. Це місто 
має понад 750-річну історію, воно є ідеальною 
відправною точкою для любителів пішохідного 
туризму, шанувальників пам’яток культурної 
спадщини, що знаходяться на туристичному 
маршруті Готичний шлях та Залізний шлях, 
а також пам’яток Спиша, внесених до списку 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Багата 
пропозиція культурних та спортивних заходів 
протягом року дає достатньо можливостей для 
приємного відпочинку.

ПАЛАЦ У С. МАРКУШОВЦЕ
Первісний вигляд ренесансного палацу з 
круглими вежами з XVII століття був змінений 
капітальною реконструкцією в стилі рококо в 1773 
році. Палац-садиба був побудований місцевим 
дворянським сімейством Маріаші. На даний час 
тут розміщена виставка історичних меблів з епохи 
Відродження, бароко, класицизму, бідермаєру аж 
до епохи модерну та початку 20 століття.

НАЙМЕНШИЙ ЗООПАРК У 
СЛОВАЧЧИНІ

Зоопарк знаходиться в лісовій зоні парку Мадарас 
і займає площу 8 га. Тут Ви можете знайти понад 
500 тварин, що представляють 130 видів фауни, 
у тому числі тварин, які знаходяться під загрозою 
зникнення і занесені до Червоної книги. Для дітей 
тут облаштований ігровий майданчик, надувний 
замок, батут, вони можуть покататися на конях та 
поласувати смаколиками в кав’ярні-кондитерській. 
Безпосередньо поруч із зоопарком розташований 
мотузковий парк «Монкіленд». Він пропонує 4 
маршрути різного ступеня складності, в тому числі 
один для дітей. Безпека забезпечується т. зв. 
«нескінченною мотузкою».

УСІХ МАНДРІВНИКІВ
ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

Спішська Нова Весь

МИ ВІДВІДАЄМО
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ЛІТНІЙ ПАЛАЦ «ДАРДАНЕЛЛИ» 
Частиною Маркушовського палацу-садиби є 
французький парк, в кінці якого розташований 
чарівний літній палац під назвою «Дарданелли». 
У ньому розміщена експозиція клавішних 
музичних інструментів, а після недавньої 
реконструкції для публіки були відкриті нові 
частини експозиції, присвячені акордеонам. У 
літньому палаці на другому поверсі домінує зал 
для публіки, розписаний фресками з відомих 
сцен грецької міфології. На даний час він в 
основному використовується як концертний зал.

Зустріч з екскурсоводом біля Провінційного 
будинку - Музей Спиша

Екскурсія по площі з екскурсоводом: Церква 
Непорочного Зачаття Діви Марії - Словацька 
церква, Ратуша, Євангельська церква, 
Місце побажань (Меморіал Пам'яті майстра 
Конрада), Церква Успіння Діви Марії, Редут

Підйом на вежу церкви (індивідуально через 
Туристично-інформаційний центр)

Тур по зоопарку (індивідуальний)

Екскурсія по палацу-садибі та літньому 
палаці в с. Маркушовце (індивідуально)

У вартість включено
• Супровідні коментарі екскурсовода, які

зосереджені на розвиток будівництва і архітектури
головних пам’яток історичного центру міста
Спішська Нова Весь.

• Професійний екскурсовод
У вартість НЕ включено
• Вхідні квитки до церковної вежі, зоопарку,

палацу-садиби та літнього палацу
• Харчування
• Транспорт
• Страхування

Початок/кінець маршруту
м. Спішська Нова Весь  

Проїзд
індивідуальний транспорт

Область
м. Спішська Нова Весь 

Доступність туру
круглий рік (зоопарк – від квітня до жовтня)

Примітка
Екскурсія по місту з екскурсоводом займає 60 хвилин, 
Ви можете оформити ї ї в Туристично-інформаційному 
центрі в м. Спішська Нова Весь не пізніше ніж за 3 
робочі дні до ї ї проведення 

Рекомендований одяг
Зручний одяг та взуття

Організатор

spisskanovaves.eu/navstevnik

ГРАФІК ТУРУ

Зоопарк у м. Спішська Нова Весь

Палац у с. Маркушовце

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ПРОГУЛЯНКА ПО РАЮ
Мандрівка по прекрасній природі  Словацького Раю разом 
з екскурсоводом - це саме той вид активного відпочинку, який 
підходить усім нам. Чудовий маршрут через два найгарніші 
місця Словацького Раю відкриє Вам безліч неперевершених 
видів на природу. Підготуйтеся до походу середньої 
складності, протягом якого Ви вперше відкриєте для себе 
прекрасну ущелину Суха Бела та подолаєте її сходинки. 
Наприкінці походу Ви пройдетеся по гірському хребту 
Словацького Раю, сповненому різноманітних листяних дерев, 
а також відвідаєте стародавній монастир Клашторіско. 

Словацький Рай, Суха Бела, Клашторіско та Перелом Горнаду
СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ

Один із найгарніших природних регіонів Словаччини 
носить відповідну назву завдяки своїм рідкісним 
природним цінностям та неймовірній красі. 
Словацький Рай складається із збережених 
карстових рівнин, глибоко врізаних річкових 
каньйонів, ярів і ущелин із магічними водоспадами, 
розгалуженого підземного світу печер і прірв та 
багато представленої флори й фауни. Туристи мають 
у своєму розпорядженні понад 300 км розмічених 
маршрутів і захищених маршрутів віа феррата. 
Велосипедисти тут можуть знайти близько 150 км 
розмічених велосипедних доріжок, а справжній рай 
тут для себе відкриють альпіністи, взимку лижники 
на гірських чи бігових лижах, а також скі-альпіністи.

ПЕРЕЛОМ ГОРНАДУ 
Перелом Горнаду - це ділянка верхньої частини річки 
Горнад, від гирла Великої Білої Води до Сміжан, яка має 
довжину приблизно 12 км. Горнад створив тут долину 
каньйону, береги якого спадають з бічних хребтів та 
пагорбів, місцями з перепадом висот понад 300 м. 
Завдяки своїй туристичній історії, Перелом Горнаду 
займає особливе місце серед природних цінностей 
Словацького Раю.

КЛАШТОРІСКО
Клашторіско – це популярна зупинка для туристів, 
яка знаходиться на висоті 760 метрів над рівнем 
моря. Тут  розташована руїна картезіанського 
монастиря, який був заснований в XIII столітті 
та був притулком для населення від вторгнення 
татарських орд. У Клашторіску можна перекусити.

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ

У вартість включено
Екскурсовод

У вартість НЕ включено
• Обід
• Квитки до національного парку

Початок/кінець маршруту
Подлесок, с. Грабушіце  

Проїзд
індивідуальний транспорт

Область
Словацький Рай

Доступність туру
літній сезон, протягом сезону
з квітня по жовтень

Рекомендований одяг
Якісне туристичне шкіряне взуття 
з хорошою підошвою Vibram 

Розмір групи
від 2 до 60 осіб
* Для більших груп можливо 
отримати знижку

Загальна довжина маршруту
12 км – цілоденний пішохідний туризм

Організатор

adventoura.eu

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ОДНОДЕННИЙ ПОХІД

Національний парк Словацький Рай

МИ ВІДВІДАЄМО

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОРОЛІВСЬКА ВЕЧЕРЯ ДЛЯ ГУРМАНІВ 
Спробуйте провести унікальний вечір у замку. Ми поєднали 
унікальну екскурсію по одному з найбільших замкових 
комплексів Центральної Європи з незабутніми новими 
гастрономічними враженнями, під час яких Ви будете 
відчувати себе справжніми королями чи королевами.

ЗАМОК СПИСЬКИЙ ГРАД
Замок Списький Град - це найбільш фотогенічне 
місце в нашому регіоні, яке не оминуло уваги «CNN» 
або «National Geographic». Це одна з найцінніших 
історичних пам’яток, гордість всієї країни та один 
із найбільших замкових комплексів у Центральній 
Європі. Не дивно, що замок Списький Град 
внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Законсервована руїна замку, що знаходиться на 
вершині травертинного пагорбу Списька замкова 
гора, домінує над широкою областю і є однією з 
найцінніших історичних пам’яток всієї країни. Це 
також область, відома у світі кіно, оскільки тут у 
1992 році проходили зйомки кінофільму «Серце 
дракона» від режисера Роба Коена. Сезон у замку 
Списький Град зазвичай починається з 1 квітня, і він 
відкритий для відвідувачів до кінця жовтня.

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ

Область
Списький Град

Доступність туру
травень – вересень

Рекомендований одяг
Зручний та теплий одяг

Розмір групи
від 7 до 10 осіб, максимум 20 осіб

Прибуття до замку Списький Град 
20:00 - 20:30 год. (за домовленістю)

Нічна екскурсія по замку

Банкет на замковій кухні

Підйом на вежу замку

Екскурсія до камери тортур на замку

Тривалість
120 хв.

У вартість включено
• Нічна екскурсія по замку
• Характерний для тієї епохи бенкет на замковій

кухні: смажені кури (за угорськими звичаями),
еліксир кохання господині замку, солодкий секрет
прекрасної Гедвіги. Обслуговування в костюмах,
характерних для тієї епохи, типові приміщення
замкової кухні, у випадку більшої компанії -
в аркадному коридорі.

• Нічне сходження на замкову вежу 
• Екскурсія до камери тортур на замку
• Транспорт: Кошице - Замок Списький Град і назад 
Примітка
Бронювання: мінімум 3 дні наперед

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ВЕЧІРНЯ ВРАЖАЮЧА ПРОГРАМА

Середньовічна кухня на замку Списький Град

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО
СЛОВАЦЬКИЙ СКАРБ 
Словаччина може похвалитися низкою першостей. Одна з них полягає 
в тому, що на сході Словаччини розташовані найбільші в світі опалові шахти. 
Ми проведемо Вас до їх надр, звідки походять найкрасивіші та найцінніші опали. 
Ми також представимо Вам найбільше родовище солі та єдиний технічний музей у Словаччині. 
Відправляйтеся з нами в подорож та відкрийте для себе нові наукові знання!

Словацькі опалові шахти, Солеварня, Словацький технічний музей у Кошицях
СОЛЕВАРНЯ БІЛЯ ПРЯШЕВА

У Пряшеві, третьому найбільшому місті 
Словаччини, знаходиться найвідоміше 
родовище солі на сході Словаччини, де Ви 
знайдете низку збережених пам’яток техніки, 
пов’язаної із видобутком солі. Вже в середні 
віки тут піднімалися соляні джерела, з яких 
добували сіль. У 1572 році тут почався підземний 
видобуток. Затоплення шахт водою перетворило 
їх на величезне підземне озеро, що в 1752 році 
вимагало запровадити таку технологію, як 
перекачування розсолу в шкіряних мішках, 
використовуючи механізм для кругового приводу, 
насос, що приводився в дію за допомогою коней 
або волів.

СЛОВАЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ У 
КОШИЦЯХ

Словацький технічний музей – це єдиний музей 
технічної спрямованості на території Словаччини, 
який забезпечує всебічне уявлення про історію 
науки та техніки. Як головний центр музейної 
документації, він адмініструє багатий колекційний 
фонд, ініціює догляд за вибраними пам’ятками 
техніки in situ (на місці) на всій території Словаччини 
та надає експертну допомогу в їх збереженні і 
реставрації. Він документує внесок Словаччини 
та ї ї особистостей у розвиток світової науки та 
техніки. В експозиціях та експонованих колекціях 
представлено ряд оригінальних експонатів. На 
сьогоднішній день музей зібрав понад 33 600 
колекційних предметів, багато з яких представляють 
собою незамінні цінності.

СЛОВАЦЬКІ ОПАЛОВІ ШАХТИ
Унікальні словацькі опалові шахти – це 
найстаріші опалові шахти в світі. Саме тут був 
добутий найбільший в Європі опал Арлекін, що 
знаходиться в Музеї природознавства у Відні. 
Коштовний камінь зі Словаччини з унікальним 
забарвленням носило багато відомих королев 
у своїх ювелірних прикрасах. Майже через 
100 років шахти були відкриті для публіки, 
і зараз Ви можете взяти участь у вражаючій 
екскурсії з екскурсоводами, які нададуть Вам 
повну історико-геологічну інтерпретацію. Окрім 
рідкісних опалів, Ви побачите шахтні тунелі, 
зали, багату мінералогічну колекцію, гірничі 
інструменти, та дізнаєтеся, яким чином гірники 
у далекому минулому добували найкрасивіший 
дорогоцінний камінь.

ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

Словацькі опалові шахти

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО
СЛОВАЦЬКИЙ СКАРБ 

Екскурсія по Словацькому технічному музею 
в Кошицях - гірнича експозиція

кскурсія по Опалових шахтах 

Візит Солеварні - історично найвідомішого 
родовища солі на сході Словаччини

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ

У вартість включено
• Транспорт Кошице – Опалові шахти – 

Солеварня – Пряшів – Кошице
• Вхідні квитки в Технічний музей м. Кошице
• Вхідні квитки в опалові шахти
• Супроводжуючий гід
Примітка
Бронювання: мінімум 2 дні наперед

У вартість НЕ включено
Харчування

Область
Кошице

Розмір групи
від 6 до 25 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Тривалість
напівденна поїздка

Рекомендований одяг
• міцне взуття
• туристичний одяг

Доступність туру
круглий рік

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

Словацькі опалові шахти

Солеварня біля Пряшева

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

МАНДРІВКА ПО РАЮ 
Відкрийте для себе досконалість та унікальність сили природи!
Словацький Рай - це місце, яке по праву заслуговує на свою назву.

Добшинська крижана печера (ЮНЕСКО) 
Національний парк Словацький Рай
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ

Це один з найкрасивіших регіонів Словаччини 
та Спиша. Цей унікальний шматочок природи 
отримав свою назву завдяки рідкісним природним 
цінностям та неймовірній красі. Словацький Рай 
складається із збережених карстових рівнин, 
глибоко врізаних річкових каньйонів, ярів і 
ущелин з магічними водоспадами, розгалуже-
ного підземного світу печер і прірв та багато 
представленої фауни та флори. Туристи мають в 
своєму розпорядженні понад 300 км розмічених 
маршрутів і захищених маршрутів віа феррата. 
Велосипедисти тут можуть знайти близько 
150 км розмічених велосипедних доріжок, а 
справжній рай тут для себе відкриють альпіністи, 
взимку лижники на гірських чи бігових лижах, а 
також скі-альпіністи.

ДОБШИНСЬКА КРИЖАНА ПЕЧЕРА 
Добшинська крижана печера належить до най-
більших та найгарніших унікальних природних 
об’єктів Словаччини. Це одна з найбільших у 
світі доступних крижаних печер, розташована 
за межами альпійського регіону. В 2000 році 
вона була внесена до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Добшинська крижана 
печера також відома своєю багатою історією, 
оскільки ця унікальна печера вже з часів ї ї 
відкриття користувалася великим попитом серед 
громадськості. Вона стала однією з перших у світі 
печер з електричним освітленням, а вже в 1878 
році на під’їзній дорозі до печери був створений 
культивований гірський парк.

ЛЮБИТЕЛІВ ПІШОХІДНОГО 
ТУРИЗМУ ТА АДРЕНАЛІНУ

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ДВОДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Національний парк Словацький Рай

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

У вартість включено
• Транспорт Кошице – Словацький Рай

і назад
• Страхування пасажирів 

транспортного засобу
• Паркування
• Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід
• Комплект феррата
• Вхідний квиток до ущелини
• Проживання в двомісному

номері для 2 осіб зі сніданком – готель 
«Metropol****», м. Спішська Нова Весь

• Велнес у готелі «Metropol****», 
м. Спішська Нова Весь

*БОНУС - знижка на наступну поїздку

У вартість НЕ включено
• Вхідний квиток у печеру та плата за

фотографування
• Страхування подорожуючих
• Харчування

Примітка
•  Можливість забезпечення номеру із вищим рівнем

комфорту Superior або Exclusive за додаткову плату 
20 євро/номер (за умови наявності вільних місць у 
готелі «Metropol****», м. Спішська Нова Весь)

• Можливість забезпечення проживання прямо в 
Словацькому Раю, наприклад: розміщення в 
гірському котеджі «Яворина» – Автокемпінг 
Подлесок (www.podlesok.sk) або в готелі «Čingov» 
(www.hotelcingov.sk) (за наявності вільних місць).

• Вартість проживання в такому випадку підлягає 
запиту нової цінової пропозиції.

• Бронювання: мінімум 8 днів наперед

Розмір групи
від 6 до 20 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Кількість км
приблизно 200 км

Підйом
1470 м

Складність туристичного 
маршруту
• Складний маршрут
• 179 Vm

Трансфер м. Кошице – Національний парк 
Словацький Рай - Подлесок

Цілоденний похід: Науково-пізнавальна стежка 
«Феррата Гірської рятувальної служби Кисель» 
з екскурсоводом та супровідними коментарями

Пізній обід у районі Подлесок та відпочинок

Трансфер до м. Спішська Нова Весь

Розміщення в готелі «Metropol****», м. Спішська 
Нова Весь (двомісний номер Стандарт)

Велнес / вільна програма

Сніданок у готелі «Metropol****», м. Спішська Нова 
Весь

Трансфер до Добшинської крижаної печери 
(ЮНЕСКО)

Екскурсія по печері

Обід

Стратенський каньйон – нескладний похід, або 
на вибір: Зеймарська ущелина з гідом (південь 
Словацького Раю)

Повернення в м. Кошице
Область
Національний парк 
Словацький Рай

Рекомендований одяг
• Міцне взуття
• Туристичний одяг
• Одяг для захисту від вітру і дощу

Доступність туру
15. травень - 30. вересня

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ГРАФІК ТУРУ

Протяженность маршрута
приблизно 7 год.

Добшинська крижана печера

Феррата Кисель

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

ВИННИЙ ШЛЯХ 
Істина у вині ... Саме так можна підсумувати цю унікальну подорож, 
під час якої Ви не тільки познайомитесь з нашим найменшим 
виноробним регіоном Токай, скуштуєте вина найкращих виноробів 
в унікальних винних погребах з туфу, а й познайомитесь із мегаполісом 
східної Словаччини – містом Кошице. Ми доставимо Вас до найкрасивіших 
місць та оглядових веж, з яких Вам відкриється неповторний вид на наш 
регіон та окремі місцевості.

місто Кошице, виноробна область Токай,
Східнословацький виноробний регіон

ВИННИЙ ПОГРІБ ОРЕХОВА
У винному погребі Орехова обробляється 
виноград із власних виноградників, вирощених 
на площі 54 га. Лінії виноградників належать 
до східнословацького виноробного регіону і 
висаджуються на південно-західних схилах гір 
Вигорлат. Гори Вигорлат утворилися в кінці тре-
тинного періоду в результаті великої вулканічної 
активності. Геологічна основа виноградників у 
виноробному селі Орехова - рідкісні вулканічні 
андезити. Вино з Орехової має унікальний смак 
і є неповторним, завдяки своєму географічному 
розташуванню та місцевим кліматичним умовам.

КОШИЦЕ
Кошице - це унікальний центральноєвро-
пейський мегаполіс та друге за величиною 
місто Словаччини. Це також місце проведення 
найстарішого марафону в Європі та другого 
найстарішого у світі. Тут Ви знайдете найдовшу 
пішохідну зону в Словаччині та найсхідніший 
готичний собор у Європі, який також є найбільшою 
церквою Словаччини - Собор Святої Єлизавети. 
Популярною зупинкою є також Східнословацький 
музей, де Ви відкриєте для себе Кошицький 
золотий скарб. Ідеальний вид на все місто Вам 
відкриється з оглядової вежі біля найбільшого 
зоопарку Словаччини. Романтичні вулички 
та неповторна літня атмосфера ресторанів в 
історичному центрі переконають Вас, що Кошице 
справді є одним із європейських мегаполісів.

ВИНОРОБНА ОБЛАСТЬ ТОКАЙ
Токай - це перш за все батьківщина королівського 
спиртного, але в ньому ховається багато невідомо-
го. Це унікальне місце доповнюють не лише 
історичні погреби з туфу, бочки, наповнені вином, 
мальовничі села з багатою історією, де секрети 
минулого нині розкривають культурно-історичні 
пам’ятки, але неповторним його робить також 
наполеглива та сумлінна праця виноградарів, 
виробників вина та місцевих жителів. Казкові 
прогулянки по виноградниках та навколишній 
сільській місцевості, традиційна домашня кухня 
та приємне сільське житло зачарують усіх, хто 
відвідає цей унікальний куточок Словаччини.

ДВОДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Винний погріб / Острожович

МИ ВІДВІДАЄМО



23

ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, 
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ,
КОРПОРАТИВІВ, ЛЮДЕЙ У 
ПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ 

Екскурсія по місту Кошице з інформаційним 
викладом
Екскурсія по Собору Святої Єлизавети та 
сходження на Жигмундову вежу 
Відвідання Східнословацького 
музею - Кошицький золотий скарб (один із 
найцінніших золотих скарбів у Європі та в 
усьому світі)

Обід на Фабриці культури «Табачка» 
- унікальний культурний центр та 
відкрита зона для мистецтва, творчості в 
індустріальному стилі
Виноробна область Токай

Відвідування оглядової вежі у формі бочки – 
«Будівля 2016 року»
Контрольована дегустація вин Токай у 
середньовічному винному погребі
Традиційна кухня Земпліна

Примітка
розміщення в готелі за умови наявності 
вільних 

Сніданок - Виноробна область Токай
Відвідання ґаздівського винного льоху в с. 
Велька Трня та дегустація помаранчевого вина 
з амфори (вино «Vdovjak»)

Винний погріб Орехова - виняткові вина 
Вигорлату
Екскурсія по виноробні і прилеглих 
виноградниках із супровідними коментарями
Контрольована дегустація вин у поєднанні з 
обідом (домашні страви)
Повернення в м. Кошице

У вартість включено
• Транспорт м. Кошице – Токай – Орехова та назад
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Професійний екскурсовод
• Вхідні квитки до пам’яток та музеїв
• Супроводжуючий гід
• Розміщення в готелі з сніданком
• Дегустація вин (винний погріб Орехова, виноробна 

область Токай)
• Обід і вечеря
Примітка
Бронювання: мінімум 8 днів наперед

У вартість НЕ включено
Страхування подорожуючих

Розмір групи
від 6 до 20 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки – 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Тривалість
2 дні/1 ніч

Область
• місто Кошице 
• виноробна область Токай
• Орехова – регіон Нижній Земплін

Доступність туру
лютий - грудень

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Грнч’ярська вулиця / м. Кошице

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



24

КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

КОШИЦЕ З ДІТЬМИ 
Вирушайте у Кошице разом із дітьми! Мегаполіс Сходу пропонує 
маленьким відвідувачам більше захоплюючих вражень, ніж будь-яке 
інше місто. Тут Ви знайдете прекрасну природу, веселі атракціони, парки, 
дитячі навчальні ігри та зони відпочинку для батьків. Відкрийте для себе 
магію міста Кошице і вирушайте з нами у незабутню сімейну подорож, повну 
розваг та сюрпризів!

Пригодницька програма на Кошицькому замку,
Стародавній світ динозаврів, науковий і розважальний парк

ЛІТНЯ БОБСЛЕЙНА ТРАСА
Дитяча літня бобслейна траса - це перша траса 
подібного роду в Словаччині, вже майже 20 років 
вона дозволяє отримати масу яскравих вражень 
і емоцій для всієї родини. Саме на цьому місці 
діти можуть абсолютно безпечно спробувати, 
що таке справжній адреналін. Бобслейна траса 
розташована у безпосередній близькості до 
найстарішого зоопарку Словаччини.

ДИНОПАРК І ЗООПАРК
Динопарк є частиною найбільшого зоопарку 
в Центральній Європі з понад 280 видами 
тварин. У тематичному парку, площею 5 га, Ви 
перенесетеся у первісний світ динозаврів та 
гігантів, що управляють цією планетою. Діти 
розважатимуться і водночас отримають нові 
знання про давню історію.

КОШИЦЬКИЙ ЗАМОК
Кошицький замок почали будувати в XIII столітті, 
але будівництво так і не було завершено. За останні 
роки він зазнав багатьох реконструкцій та змін, 
а на даний час, завдяки відданому менеджеру, 
пропонує різноманітну програму. Вона включає 
різні середньовічні спортивні заходи, такі як 
стрільба з лука чи фехтування. В інформаційному 
центрі можна підкріпитися смачними напоями та 
приміряти характерні для тієї епохи костюми. КОШИЦЬКА ДИТЯЧА ІСТОРИЧНА 

ЗАЛІЗНИЦЯ 
Кошицька дитяча історична залізниця була 
побудована в 1955 - 1956 роках як піонерська 
залізниця. Пізніше подібні залізниці були 
засновані в місті Пряшів, Плзень та інших містах 
Чехословаччини. Однак до наших днів збереглася 
лише одна - в Кошицях. Маршрут протяжністю 
4 кілометри проходить через мальовничу 
Чермельську долину. Наприкінці маршруту 
знаходиться зона відпочинку «Альпінка», де Ви 
знайдете ресторан, великий дитячий майданчик 
та мотузковий парк «Тарзанія». Перенесіться на 
мить у минуле і насолоджуйтесь їздою на паровозі 
з 1956 року!

МОТУЗКОВИЙ ПАРК «ТАРЗАНІЯ»
Розважальний мотузковий парк «Тарзанія» 
побудований у верхів’ях дерев, він складається з 
32 різних перешкод та майже 180 метрів канатних 
доріг. Ваша дитина подолає різні перешкоди, які 
покращують майстерність, рівновагу та фізичну 
форму.

«STEELPARK»
«Steelpark» - це науково-розважальний парк, 
де і молоді, і старі дослідники можуть в ігровій 
формі дізнатися більше нового, вивчаючи наукові 
гіпотези. «Steelpark» - це місце, де наука в очах 
обивателя набуває нового виміру. Подаруйте 
дітям відчуття, що бути вченим - це справді 
цікаво!

ДВОДЕННА ПРОГРАМА ДЛЯ СІМЕЙ ТА ШКІЛ

Кошицька дитяча історична залізниця

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

СІМЕЙ З ДІТЬМИ, 
ШКІЛЬНИХ ГРУП

Середньовічна програма на Кошицькому замку 

Обід

Літня бобслейна траса

Динопарк

Зоопарк

Кошицька дитяча історична залізниця

«Тарзанія», Альпінка

Обід

«Steelpark»

«Jump Arena» (спортивний комплекс, 29 
з’єднаних батутів)

«Steam factory» (ідеальне місце для дітей: 
катання на роликах, скеледром, фунікулер, 
тренажерний зал, ресторан)

У вартість включено
• Транспорт 
• Вхідні квитки
• Заходи

У вартість НЕ включено
• Проживання

Розмір групи
від 4 до 30 осіб

Область
м. Кошице 

Рекомендований одяг
Спортивний/зручний

Доступність туру
квітень – жовтень

Примітка
• Бронювання: мінімум 5 днів наперед
• Туристичний пакет ми можемо варіювати та

налаштовувати відповідно до ваших вимог

Організатор

visitkosice.org

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Зоопарк Кошице

Кошицький замок

ВАРІАНТ У ВИПАДКУ ДОЩУ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

ЗА АКТИВНИМ ВІДПОЧИНКОМ 
ТА НОВИМ ДОСВІДОМ 
Місто Кошице - ідеальне місце для занять спортом та проведення культурних заходів, 
завдяки чому в 2016 році йому було присвоєно звання Європейського міста спорту. 
Численні спортивні споруди та майданчики забезпечують чудові умови для тренування 
як для дітей, так і для дорослих. Випробуйте свої сили під час скелелазіння, катання 
на водних лижах або в пейнтбольному бою. Окрім спорту, ми представимо Вам чесне 
крафтове пиво, яке виробляється безпосередньо в Кошицях. Проведіть свій час у 
мегаполісі Східної Словаччини активно!

Катання на гірському велосипеді в Кошицьких лісах, курс скелелазіння на природі, катання на 
водних лижах, пейнтбол, рафтинг по річці Горнад
КУРС СКЕЛЕЛАЗІННЯ НА ШТУЧНІЙ 
ТРЕНУВАЛЬНІЙ СКЕЛІ «РОКОДРОМ»

Перша і єдина у Чехословаччині. Саме такий 
атрибут здобула  штучна тренувальна скеля 
в Чермельській долині. Традиція альпінізму в 
Кошицях сягає початку XX століття. На кам’яній 
стіні, побудованій місцевою альпіністською гро-
мадою у 1980-х роках, Ви зможете випробувати 
на собі основи скелелазіння, спуску на мотузці та 
руху по скелі. Розвага та крепатура гарантовані!

КАТАННЯ НА ВОДНИХ ЛИЖАХ
Зона для катання на водних лижах із підйомни-
ком - це домівка найуспішнішого клубу водних 
лиж «Тріксен» та низки успішних вейкбордистів 
та вейкскейтерів. Тут щороку проводяться 
різноманітні змагання та спортивні збори. Під 
наглядом досвідчених тренерів Ви також можете 
спробувати цей цікавий вид спорту.

ДЕГУСТАЦІЯ КРАФТОВОГО ПИВА
Неповторний смак та золотистий колір... Що 
це? Пиво в Кошицях займає важливе місце. У 
будівлі найстарішого шинку в Словаччині, та 
п’ятого найстарішого в Європі, і досі розташована 
пивоварня, яка в даний час є однією найуспішні-
ших. На даний час у Кошицях є шість крафтових 
пивоварень, які пропонують десятки видів 
місцевого пива. Місцевий пивовар відкриє Вам 
секрет приготування цього напою. Ви скуштуєте 
класичний лагер, ель та місцеві експерименти.

РАФТИНГ ПО РІЧЦІ ГОРНАД
Річка Горнад бере свій початок біля східного підніжжя 
гори Кральова Голя. Сплав по річці може проводитися 
на різних річкових ділянках довжиною до 145 км, які 
мають різний рівень складності - від найлегшого, де 
Ви будете просто сплавлятися по течії води, до рівня 
середньої складності, де Вам вже необхідно мати 
добрий фізичний стан, щоб без проблем впоратися 
зі сплавом. Річка протікає через національний парк 
Словацький Рай, через водосховище Ружін, звідки 
вона продовжується на схід до міста Кошице і далі 
до Угорщини. Під час сплаву по річці між с. Мала 
Лодіна та м. Кошице Ви можете милуватися природою, 
насолоджуватися перекатами річища, а також 
адреналіном під час перетину Тягановської Влни.

ПЕЙНТБОЛ 
Пейнтбол - це гра, яка перевірить відразу 
кілька Ваших навичок. Швидкість реагування 
на різні ситуації під час гри, які змінюються 
кожну секунду, та командний дух. У Кошицях 
є кілька місць для цього спортивного 
заняття, а район колишнього піонерського табору 
ідеально підходить для захоплюючих поєдинків 
з пейнтболу.

«OPRE‘»
«Opre’» - це ремісничий сидр братів Опрендеків. 
На своїй маленькій фабриці вони створюють 
дійсно унікальний продукт. Під час туру Ви 
не тільки скуштуєте цей смачний сидр, але й 
отримаєте порцію натхнення від творців «Opre’».

ДВОДЕННА ПРОГРАМА ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

Парк «Тріксен»

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

СПОРТСМЕНІВ ТА 
ЛЮБИТЕЛІВ ПРИГОД

Курс скелелазіння на «Рокодромі»

Обід

Катання на водних лижах

Дегустація крафтового пива

Рафтинг по річці Горнад

Обід

Пейнтбол

«Opre'»

У вартість включено
• Транспорт 
• Дегустація
• Заходи

У вартість НЕ включено
• Проживання

Розмір групи
від 5 до 20 осіб

Область
м. Кошице 

Рекомендований одяг
Спортивний

Доступність туру
квітень – вересень

Примітка
• Бронювання: мінімум 10 днів наперед
• Туристичний пакет ми можемо варіювати 

та налаштовувати відповідно до ваших вимог

Організатор

visitkosice.org

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Штучна скеля «Рокодром»

Сплав по Горнаду

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

КОШИЦЕ ВСІМА СВОЇМИ ВІДЧУТТЯМИ
Яким чином найкраще познайомитися з містом Кошице? Пізнайте його усіма своїми 
відчуттями! Ми покажемо Вам не тільки іконічні будівлі міста, а й традиційні ремесла, 
які до сих пір присутні в місті. Ви скуштуєте найкращі ремісничі продукти та поповните 
свою енергію у велнес-центрі. Невеликим бонусом стане нетрадиційна 
екскурсія по місту на рикші.

Майстер-клас із гончарства, дегустація регіональних вин, екскурсія по 
Східнословацькій галереї із супровідними коментарями
ПРОГУЛЯНКА СТАРИМ МІСТОМ

Унікальний центральноєвропейський мегаполіс 
та друге за величиною місто Словаччини - Кошице 
- має багату історію та може похвалитися багатьма 
першостями та титулами. Місцеві екскурсоводи 
представлять Вам це казкове місто в його 
численних формах. Ви відкриєте для себе цікаві 
історичні місця, події періоду соціалізму чи 
диких 1990-х, красу архітектури, а також багато 
прихованих секретів. Старе місто прекрасне 
у будь-яку пору року, і його атмосферу просто 
необхідно відчути на собі.

МАЙСТЕР-КЛАС ІЗ ГОНЧАРСТВА
Гончарство було одним із найдавніших і найпоши-
реніших ремесел в цілому. Пан Мацак, який має 
свою майстерню на так званому «Ремісничому 
провулку» (вулиця Грнч’ярська), ознайомить Вас 
із секретами роботи з глиною. Спробуйте вирізати, 
ліпити та прикрашати керамічні предмети. Готові 
вироби гончар через кілька днів випалить і 
відправить Вам додому в якості сувеніра на згадку.

ДЕГУСТАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИН 
ТА ПРОДУКТІВ

В Кошицькому краї виноробство має 
сильну традицію. Тут знаходиться найменший 
виноробний регіон Словаччини, а вироблені вина 
також відомі на міжнародній арені. У затишному 
приємному винному барі в центрі Кошиць, 
окрім вина, Ви також можете скуштувати кращі 
продукти зі Східної Словаччини.

ДВОДЕННА ПРОГРАМА ДЛЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Вул. Млинська

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ЕКСКУРСІЯ ПО СХІДНОСЛОВАЦЬКІЙ 
ГАЛЕРЕЇ ТА ВОРКШОП

Східнословацька галерея була заснована в 1951 
році як перша регіональна галерея Словаччини, 
на той час вона носила назву Обласна галерея. Її 
основною колекційною програмою є документу-
вання мистецького життя у східнословацькому 
регіоні. Підготовлена пізнавальна програма 
складається з двох частин: екскурсія по виставці 
з куратором галереї та короткий, неважкий 
воркшоп із педагогом галереї, що пов’язаний із 
виставленими роботами.

ЕКСКУРСІЯ ПО КОШИЦЯХ НА РИКШІ
Рикша - це східноазіатський транспортний засіб, 
що працює виключно від людської сили. Ви також 
матимете змогу спробувати катання на рикші, 
яке буде пов’язане з екскурсією по ширшому 
центру Кошиць. Ви можете насолоджуватися 
прекрасними міськими парками, культурними 
центрами або цікавими видами на все місто, 
зовсім при цьому не стомившись.

ВЕЛНЕС У ГОТЕЛІ «BANKOV****»
Велнес - це фантастичний спосіб розслабитися 
та зарядитися новою енергією. Про атмосферу 
найдавнішого готелю в Кошицях вже на початку 
XX століття писав вірші всесвітньо відомий 
письменник Шандор Мараї. Готель «Bankov****» 
захований у лісі над містом Кошице, пропонує 
чудові умови для відпочинку та належного 
розслаблення.

ДОРОСЛИХ ТА ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ

Прогулянка по старому місту

Майстер-клас із гончарства

Обід

Дегустація регіональних вин та продуктів

Екскурсія по Східнословацькій галереї із 
супровідними коментарями

Обід

Екскурсія по Кошицях на рикші

Велнес у готелі «Bankov****»

У вартість включено
• Транспорт 
• Вхідні квитки
• Заходи

У вартість НЕ включено
• Проживання

Розмір групи
від 5 до 15 осіб

Область
м. Кошице 

Рекомендований одяг
Зручний/елегантний

Доступність туру
травень – вересень

Примітка
• Бронювання: мінімум 10 днів наперед
• Туристичний пакет ми можемо варіювати 

та налаштовувати відповідно до ваших вимог

Організатор

visitkosice.org

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Вул. Грнч’ярська

Східнословацька галерея

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

КОШИЦЕ ПО-ІНШОМУ
Проведіть разом з нами два дні, сповнені розваг, та познайомтесь з містом Кошице з дещо 
іншого погляду. Ми покажемо Вам місця, які звичайний турист знайде лише випадково. Ми 
познайомимо Вас з цікавими особистостями, нетрадиційними барами та доставимо Вас до 
місць, котрі на «східному узбережжі» мають свій власний унікальний характер.

Альтернативна екскурсія по місту, квест-кімната,
стрит-арт тур, дегустація місцевого сидру
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕКСКУРСІЯ ПО 
МІСТУ 

Місто Кошице відоме не тільки своїми типовими 
іконічними спорудами, але й незвичними та 
причудливими місцями. Саме з такими місцями 
Вас познайомить пара екскурсоводів, які 
називають себе «Local Nomad». Окрім класичних 
реалій, Ви дізнаєтесь усе про життя субкультур, 
відвідаєте справді нетрадиційні місця та паби, 
що застрягли у часі і просторі. Під час екскурсії 
Ви можете розширити свій кругозір, а також 
словниковий запас.

«ЧЕРВОНИЙ БЕРЕГ»
Звичайно це не берег моря, але це відомий пагорб 
та альтернативний спортивний центр з видом на 
Кошице. Тут збирається спільнота пристрасних 
велосипедистів, які залюбки продемонструють 
Вам, як потрібно кататися на велосипеді в 
байк-парку. Із сідла велосипеда Ви також можете 
познайомитися з місцевими лісами, які наскрізь 
пронизані «павутинням» із велосипедних доріжок. 
На «Червоному Березі», крім спортивних занять, Ви 
також можете відпочити або попити пива в барі.

БАРНИЙ ТУР
Місто Кошице сповнене цікавих, традиційних, але 
також нетрадиційних барів та кафе. Під час цього 
туру Ви обираєте самі, яку частину міста хочете 
відвідати. Це можуть бути крафтові пивоварні, 
дивні бари, найбільша панк-таверна у Словаччині, 
танцювальні клуби або тихі та романтичні винні 
бари. 

КВЕСТ-КІМНАТА
Гра жанру «втеча з кімнати», пов’язана з 
вирішенням різних загадок і пошуком підказок 
чи секретних кодів, у Словаччині користується 
високим попитом. І Кошице - не виняток. Квест-
кімната - це чудова 75-хвилинна колективна гра 
для зміцнення командного духу та поглиблення 
дружби.

СТРИТ-АРТ ТУР
Відкрита міська галерея - це унікальне явище 
урбан-арту Словаччини, де знаходиться близько 
30 настінних розписів. Саме тому місто Кошице 
посідає перше місце в країні в репрезентації 
цього виду мистецтва. Ми покажемо Вам таємні 
куточки, приховані написи графіті, легальні стіни 
та місцеві мистецькі скарби.

«OPRE‘»
«Opre’» - це ремісничий сидр братів Опрендеків. 
На своїй маленькій фабриці вони створюють 
дійсно унікальний продукт. Під час туру Ви 
не тільки скуштуєте цей смачний сидр, але й 
отримаєте порцію натхнення від творців «Opre’».

ДВОДЕННА ПРОГРАМА ДЛЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ 

Байк-парк «Червоний Берег»

МИ ВІДВІДАЄМО
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МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ

Альтернативна екскурсія по місту

Обід 

«Червоний Берег»

Барний тур

Квест-кімната

Обід

Стрит-арт тур

«Opre'»

У вартість включено
• Транспорт 
• Вхідні квитки
• Заходи

У вартість НЕ включено
• Проживання

Розмір групи
від 5 до 20 осіб

Область
м. Кошице 

Рекомендований одяг
Спортивний/зручний

Доступність туру
квітень – вересень

Примітка
• Бронювання: мінімум 10 днів наперед
• Туристичний пакет ми можемо варіювати та

налаштовувати відповідно до ваших вимог

Організатор

visitkosice.org

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Парк культури «Табачка»

Сидр «Opre‘» 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КОШИЦЬКА РОМАНТИКА
Закохайтеся в місто Кошице! Воно є ідеальним місцем для романтичних 
прогулянок та екскурсій. Пориньте до небес на повітряній кулі, 
насолоджуйтесь розслабляючим велнесом, прогулянкою на конях, 
а наприкінці дня  насолоджуйтесь смаком найкращих вин зі східної 
Словаччини. Навіщо чекати Дня святого Валентина? Свій День 
закоханих Ви можете влаштувати в Кошицях хоч і 365 днів у році!

Політ на повітряній кулі, катання на човнах на озері Буковець, прогулянка 
верхи на коні, вечеря та велнес у старовинному готелі «Bankov»
ПОЛІТ НА ПОВІТРЯНІЙ КУЛІ

Кошице - це унікальне місце, яке Ви можете 
пізнати з висоти пташиного польоту, безпосе-
редньо з кошика повітряної кулі. Подаруйте 
собі неперевершені враження, які Ви отримаєте 
від неповторних видів на мегаполіс Східної 
Словаччини, що надовго залишаться у Вашому 
серці.

ВЕЛНЕС ТА ВЕЧЕРЯ В СТАРОВИННОМУ 
ГОТЕЛІ «BANKOV»

Велнес - це фантастичний спосіб розслабитися 
та зарядитися новою енергією. Про атмосферу 
найдавнішого готелю в Кошицях вже на початку 
XX століття писав вірші всесвітньо відомий 
письменник Шандор Мараї. Готель «Bankov****» 
захований у лісі над містом Кошице, пропонує 
чудові умови для відпочинку та належного 
розслаблення.

ПРОГУЛЯНКА ВЕРХИ НА КОНІ З 
ГІРСЬКОЇ ХАТИНИ «ЛАЙОШКА»

Прогулянки та походи в околицях - це чудова 
можливість урізноманітнити свій відпочинок. 
Однак, поєднуючи їх з верховою їздою, Ваш 
відпочинок набуває зовсім іншого виміру. 
Цікавими місцями навколо Кошиць є гірські 
хатини. Ви зможете побачити одну з них, якщо 
вирушите разом з нами до місцевих лісів.

КАТАННЯ НА ЧОВНАХ НА ОЗЕРІ 
БУКОВЕЦЬ

Буковець – це озеро, розташоване всього в 
10 кілометрах від центру міста Кошице. Воно 
заховане у Кошицьких лісах і є популярним місцем 
відпочинку мешканців міста. Гарна природа, 
можливість освіжитися, поплавати на човні 
чи покататися на катамарані – є невід’ємною 
частиною романтичних моментів, проведених у 
цьому місці.

ДЕГУСТАЦІЯ ВИН У «VILLA CASSA»
«Villa Cassa» - це популярний винний бар, що 
має найдовшу традицію, та є ідеальним місцем 
для завершення романтичних вихідних для 
закоханих пар. А саме дегустацією регіональних 
вин та продуктів. Кошицький регіон славиться 
виноробними традиціями, і саме тут, за келихом 
чудового вина, Ви можете в цьому переконатися.

ДВОДЕННА ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАКОХАНИХ

Прогулянка верхи на коні

МИ ВІДВІДАЄМО
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ЗАКОХАНИХ ПАР

Політ на повітряній кулі

Обід, відпочинок 

Вечеря та велнес в старовинному готелі 
«Bankov****»

Велопохід на природі

Обід, відпочинок

Катання на човнах на озері Буковець

Дегустація вин

У вартість включено
• Транспорт 
• Вхідні квитки
• Заходи

У вартість НЕ включено
• Проживання

Розмір групи
2 особи

Область
м. Кошице 

Рекомендований одяг
Спортивний/елегантний

Доступність туру
квітень – вересень

Примітка
• Бронювання: мінімум 14 днів наперед
• Туристичний пакет ми можемо варіювати та

налаштовувати відповідно до ваших вимог

Організатор

visitkosice.org

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Політ на повітряній кулі

«Villa Cassa»           
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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КРАЩІ МІСЦЯ СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ
Відкрийте для себе найгарніше, що у нас є на сході Словаччини! 
Унікальні національні парки та об’єкти ЮНЕСКО не залишать 
Вас байдужими. Ідеальні місця, сповнені таємниць і сюрпризів, 
стали головними пунктами призначення туристів у регіоні. Чому? 
Переконайтесь на власні очі! Не бійтеся трохи попотіти. Враження та 
спогади про цю подорож назавжди залишаться у Вашій пам’яті.

Татранський національний парк, Національний парк Словацький Рай, 
замок Списький Град  (ЮНЕСКО), Левоча (ЮНЕСКО), Спішська Нова Весь
ТАТРАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК

Татранський національний парк - це гордість 
Словаччини, саме звідси відкривається 
прекрасний вид на один з найгарніших 
гірських хребтів у Центральній Європі, який 
часто називають «Маленькими Альпами». Це 
улюблене місце відпочинку для пішохідних 
туристів та гірськолижників. До найпопулярніших 
та найбільш відвідуваних туристичних центрів 
належать Татранська Ломніца, Старий Смоковець 
і Штрбське Плесо. Відомий туристичний путівник 
«Lonely Planet» оголосив Татри найвідомішим 
літнім європейським курортом 2019 року. 
Високі Татри – це рай для шукачів пригод. Тут Ви 
знайдете водоспади, альпійські луки та понад 
100 ультрамаринових озер.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ

Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву 
завдяки своїм рідкісним природним цінностям та 
неймовірній красі. Словацький Рай складається 
із збережених карстових рівнин, глибоко врізаних 
річкових каньйонів, ярів і ущелин із магічними 
водоспадами, розгалуженого підземного світу 
печер і прірв та багато представленої флори й 
фауни. Туристи мають в своєму розпорядженні 
понад 300 км розмічених маршрутів і захищених 
маршрутів віа феррата. Велосипедисти тут 
можуть знайти близько 150 км розмічених 
велосипедних доріжок, а справжній рай тут для 
себе відкриють альпіністи, взимку лижники на 
гірських чи бігових лижах, а також скі-альпіністи.

ЛЕВОЧА
Це місто по праву є одним із скарбів Східної 
Словаччини, яке своєю унікальністю завоює, 
мабуть, кожного відвідувача. Прекрасний 
центр міста оточений середньовічними мурами 
протяжністю 2 км. Саме завдяки надзвичайно 
добре збереженій історії, місто Левоча заслуговує 
своє місце серед об’єктів Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Гордістю міста є друга за 
величиною церква Словаччини - Базиліка св. 
Якуба, в інтер’єрі якої знаходиться найвищий 
у світі пізньоготичний дерев’яний вівтар 
легендарного різьбяра Майстра Павла.

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ
ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ДВОДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Національний парк Словацький Рай

МИ ВІДВІДАЄМО
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ЗАМОК СПИСЬКИЙ ГРАД
Замок Списький Град - це найбільш фотогенічне 
місце в нашому регіоні, яке не оминуло уваги 
«CNN» або «National Geographic». Це одна з 
найцінніших історичних пам’яток, гордість 
всієї країни та один із найбільших замкових 
комплексів у Центральній Європі. Не дивно, 
що замок Списький Град внесений до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Законсервована 
руїна замку, що знаходиться на вершині 
травертинного пагорбу Списька замкова гора, 
домінує над широкою областю і є однією з 
найцінніших історичних пам’яток всієї країни. Це 
також область, відома у світі кіно, оскільки тут у 
1992 році проходили зйомки кінофільму «Серце 
дракона» від режисера Роба Коена. Сезон у замку 
Списький Град зазвичай починається з 1 квітня, і 
він відкритий для відвідувачів до кінця жовтня.

СПІШСЬКА НОВА ВЕСЬ 
Місто Спішська Нова Весь часто називають 
«воротами до раю». Словацького раю. Це місто 
має понад 750-річну історію, воно є ідеальною 
відправною точкою для любителів пішохідного 
туризму, шанувальників пам’яток культурної 
спадщини, багато з яких знаходиться на тури-
стичному маршруті Готичний шлях та Залізний 
шлях, а також пам’яток Спиша, внесених до 
списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
На найбільшій у Центральній Європі лінзоподіб-
ній площі Ви знайдете декілька унікальних 
сюрпризів, серед яких є Церква Успіння Діви 
Марії з найвищою церковною вежею в Словаччині 
(87 м). Її церковні дзвони є символом міста і 
донині, хоча вони були виготовлені ще в давньому 
минулому майстром Конрадом, який у 1357 році 
створив першу в Словаччині готичну майстерню з 
виготовлення дзвонів.

Місто Кошице

Екскурсія по замку Спіський Град (ЮНЕСКО)

Екскурсія по місту Левоча (ЮНЕСКО), включаючи 
відвідування Собору Святого Якуба з найвищим у 
світі пізньоготичним дерев’яним вівтарем

Національний парк Словацький Рай - туристичне 
сходження на видову площадку Томашовський вид 
(легкий похід)

Розміщення в готелі «Metropol****», Спішська 
Нова Весь

Нічне сходження на найвищу церковну вежу 
Словаччини, пов'язане з екскурсією по місту 
Спішська Нова Весь

Велнес

Національний парк Високі Татри – Татранська 
Ломніца

Підйом на Скалнате Плесо (1751 м. над рівнем 
моря) на підйомнику

Обід у ресторані «Скалнате Плесо»

Штрбське Плесо

Прогулянка навколо озера Штрбське Плесо

Повернення в Кошице

У вартість включено
• Транспорт м. Кошице – Спиш та назад
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Паркування
• Вхідні квитки до культурних пам’яток
• Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід
• Розміщення в готелі «Metropol****», м. Спішська

Нова Весь, двомісний номер із сніданком
• Вечеря і велнес у готелі «Metropol****»,

м. Спішська Нова Весь

У вартість НЕ включено
• Квиток на підйомник на Скалнате Плесо
• Страхування подорожуючих
• Обіди

Примітка
• Можливість забезпечення номеру із вищим

рівнем комфорту Exclusive за додаткову плату
• Бронювання: мінімум 8 днів наперед

Розмір групи
від 6 до 25 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Початок/кінець маршруту
м. Кошице

Тривалість
2 дні/1 ніч

Область
Регіон Спиш

Рекомендований одяг
• Міцне взуття
• Туристичний одяг
• Одяг для захисту від вітру і дощу

Доступність туру
• май - октябрь - в случае, если
травень – жовтень – у випадку, якщо 
бажаєте відвідати замок Списький Град 
(ЮНЕСКО)
• січень - грудень

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Замок Списький Град

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ВІДЧУЙ СИЛУ ПРИРОДИ
У самому серці Спиша приховано унікальне природне та 
культурне багатство. Відправляйтеся з нами в захоплюючу 
подорож до національного парку Словацький Рай, природа 
якого є справжнім раєм на землі. Ми також поведемо Вас до 
підземелля - в унікальне крижане царство, внесене до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, після чого ми начерпаємо 
нову енергію у термальних водах із надр землі в аквапарку 
«AquaCity» Попрад.

Національний парк Словацький Рай, Добшинська крижана 
печера (ЮНЕСКО), аквапарк «AquaCity» м. Попрад
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК СЛОВАЦЬКИЙ 
РАЙ

Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву 
завдяки своїм рідкісним природним цінностям та 
неймовірній красі. Словацький Рай складається 
із збережених карстових рівнин, глибоко врізаних 
річкових каньйонів, ярів і ущелин з магічними 
водоспадами, розгалуженого підземного світу 
печер і прірв та багато представленої флори й 
фауни. Туристи мають в своєму розпорядженні 
понад 300 км розмічених маршрутів і захищених 
маршрутів віа феррата. Велосипедисти тут 
можуть знайти близько 150 км розмічених 
велосипедних доріжок, а справжній рай тут для 
себе відкриють альпіністи, взимку лижники на 
гірських чи бігових лижах, а також скі-альпіністи.

ДОБШИНСЬКА КРИЖАНА ПЕЧЕРА 
Добшинська крижана печера належить до най-
більших та найгарніших унікальних природних 
об’єктів Словаччини. Це одна з найбільших у 
світі доступних крижаних печер, розташована 
за межами альпійського регіону. В 2000 році 
вона була внесена до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Добшинська крижана 
печера також відома своєю багатою історією, 
оскільки ця унікальна печера вже з часів ї ї 
відкриття користувалася великим попитом серед 
громадськості. Вона стала однією з перших у світі 
печер з електричним освітленням, а вже в 1878 
році на під’їзній дорозі до печери був створений 
культивований гірський парк.

АКВАПАРК «AQUACITY» М. ПОПРАД 
«AquaCity» Попрад - це світ розваг, релаксації 
та відпочинку. В аквапарку знаходиться 13 
зовнішніх та внутрішніх басейнів з термальною 
водою, що має температуру 28 - 38 °С, водні 
гірки та понад 350 водних атракціонів. Вода 
до термальних басейнів надходить з глибини 
1300 м, за допомогою технологічного процесу 
вона охолоджується з температури 50 °С на 
36 - 38 °С, і містить понад 20 різних мінералів, 
які сприятливо впливають на здоров’я людини. 
Вода допомагає при проблемах з опорно-руховим 
і дихальним апаратом, кровообігом, нервовою си-
стемою, а також надає сприятливий косметичний 
ефект. Басейни мають поверхню з нержавіючої 
сталі, щоб мінімізувати потребу використання 
хлору. Для дезінфекції води використовується 
ультрафіолетове випромінювання, яке робить 
воду ніжною для шкіри та очей.

ТИМБІЛДИНГІВ ТА 
КОРПОРАТИВІВ

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ТРИДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Добшинська крижана печера

МИ ВІДВІДАЄМО
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• Включений багатий сніданок «шведський стіл»
• Необмежений вхід у велнес-центр
• Необмежений вхід у фітнес зал
• Необмежений доступ до Wi-Fi

У вартість включено
• Транспорт 
• Страхування пасажирів

транспортного засобу
• Паркування
• Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід
• Комплект феррата
• Вхідний квиток до ущелини
• Вхідний квиток до аквапарку 
«AquaCity» Попрад
• Проживання в двомісному номері

Стандарт для 2 осіб зі сніданком
– готель «Metropol****»,
м. Спішська Нова Весь

• Вхід у велнес-центр у готелі
«Metropol****», м. Спішська Нова 
Весь

*БОНУС - знижка на наступну
поїздку

Примітка
Бронювання: мінімум 8 днів наперед

У вартість НЕ включено
• Вхідний квиток у печеру та плата за фотографування
• Страхування подорожуючих
• Обіди

Примітка
• Можливість забезпечення номеру із вищим рівнем 

комфорту Exclusive за додаткову плату

Розмір групи
від 6 до 25 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Тривалість
3 дні/2 ночі

Підйом
1470 м 

Складність туристичного 
маршруту
• Складний маршрут
• 179 Vm

Область
• Національний парк

Словацький Рай
• м. Попрад
• м. Спішська Нова Весь

Рекомендований одяг
• Міцне взуття
• Туристичний одяг
• Одяг для захисту від вітру і дощу

Доступність туру
 весна – осінь    
Ограниченная доступность
від 15.06. до 31.10.

• Віа феррата Кисель
• Добшинська крижана печера

Організатор

vylety.kosiceregion.com

Протяженность маршрута
приблизно 3 год.

Сніданок у готелі «Metropol****», м. Спішська 
Нова Весь

Трансфер до Добшинської крижаної печери 
(ЮНЕСКО)

Екскурсія по печері

Обід

Зеймарська ущелина з гідом (південь 
Словацького Раю)

Розміщення в готелі «Metropol****», 
м. Спішська Нова Весь

Велнес / вільна програма

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ГРАФІК ТУРУ

Трансфер м. Кошице – Національний парк 
Словацький Рай - Подлесок

Цілоденний похід: Науково-пізнавальна 
стежка «Феррата Гірської рятувальної служби 
Кисель» з екскурсоводом та супровідними 
коментарями (доступна ТІЛЬКИ від 15.06. 
до 31.10.) Або на вибір: цілоденний похід 
Суха Бела/Перелом Горнаду/П’єцки (північ 
Словацького Раю)

Пізній обід у районі Подлесок та відпочинок

Трансфер до м. Спішська Нова Весь

Розміщення в готелі «Metropol****», 
м. Спішська Нова Весь (двомісний номер 
Стандарт)

Дегустаційна вечеря (різні страви) у поєднанні 
з дегустацією вина, включаючи музичний 
супровід гурту словацької народної музики

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Національний парк Словацький Рай

Аквапарк «AquaCity» г. Попрад 

Сніданок у готелі «Metropol****»,  
м. Спішська Нова Весь

«AquaCity» Попрад - цілоденне перебування  
в аквапарку 

Трансфер Попрад - Кошице

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

БОНУС

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



38

КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

ПЕРЛИНИ ЗЕМПЛІНА 
Земплін був, є і буде місцем, яке завжди Вас здивує. Відкрийте 
для себе новинку на березі Земплінської Ширави - готель, 
в якому слово «відпочинок» отримує зовсім інший вимір, 
а також прекрасні природні заповідники та старовинний замок. 
Ми покажемо Вам пам‘ятники ЮНЕСКО та місця, стіни яких 
приховують старовинні історії.

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****», Віньянський замок, Вігорлатський праліс (ЮНЕСКО), 
Церква Перенесення Мощів Святого Миколая в Руській Бистрій (ЮНЕСКО)
РУСЬКА БИСТРА

В унікальному середовищі підвігорладських лісів, 
у невеличкому селі Руська Бистра знаходиться 
Церква Перенесення Мощів Святого Миколая 
- найсхідніший представник усіх словацьких 
дерев’яних церков, внесених до Списку всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО. Церква була побудована 
в 1730 році. Вона розташована на пагорбі посеред 
села і виділяється своїм кольором на зеленому 
тлі навколишніх масивних дерев. Це унікальне 
місце, де панує тиша та спокій, а в тіні невеликої 
церкви, оточеної величною природою, Ви поринете 
в роздуми над сенсом життя.

БЕНЯТИНА
У селі Бенятина в Собранецькому районі 
знаходиться прекрасна та загадкова пам’ятка 
природи – кар’єр Бенятинський Травертин. 
Популярною є травертинова стіна, на якій 
зображений візерунок у формі кита. Вже 
багато років ведуться палкі суперечки, чи це 
дійсно візерунок, чи тільки оптичний обман. Ви 
можете створити власну думку, якщо вирішите 
освіжитися в цьому чарівному місці. Важливим є 
те, що озеро виділяється своєю чистою водою, і 
для багатьох людей це до сих пір невідоме місце.

ЗАМОК НАД СЕЛОМ ВІННЕ
Віньянський замок – це руїна готичного замку з XIII 
століття, що знаходиться біля села Вінне. Замок, 
ймовірно, був побудований у другій половині XIII 
століття для захисту шляху, що вів до Польщі. До 
сьогоднішніх днів на замку частково збереглися 
ренесансні склепіння, віконні та дверні отвори 
та частини оригінальної штукатурки. Також тут 
можна побачити погреби чи сліди камінів. На 
замку Ви можете ознайомитись з різноманітними 
середньовічними ремеслами (наприклад: основами 
ковальства, ткацтва, різьблення, гончарства чи 
мулярства). Це чарівне місце, з якого відкривається 
прекрасний вид на Східнословацьку низовину.

ТРИДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР З ВЕЛНЕС

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****»

МИ ВІДВІДАЄМО
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«THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****»
«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****» виріс на березі 
Земплінської Ширави, біля підніжжя пагорба 
Вігорлат та Східно-Словацької низовини. Цей 
чотиризірковий рекреаційний заклад пропонує 
високоякісні номери та можливість відпочити 
в аквапарку. Унікальним скарбом курорту 
«Thermal Šírava Spa Resort****» є геотермальна 
свердловина, завдяки якій Ви зможете 
насолодитися перебуванням у термальній воді. 
Вода сприятливо впливає на організм, особливо, 
при лікуванні м’язових та шкірних захворювань, 
ревматоїдному артриті, гінекологічних 
захворюваннях та лікуванні жіночого безпліддя. 
Вода також допомагає стабілізувати серцебиття, 
зміцнює і розгладжує шкіру та розслабляє все 
тіло. Тут Ви також можете насолодитися одним 
із найбільших велнес-центрів Словаччини, 
який пропонує сауна-церемонії, косметичні 
процедури, масажі та багато іншого. Поповніть 
свою втрачену енергію, відновіть свій внутрішній 
спокій і рівновагу!

ВІГОРЛАТСЬКИЙ ПРАЛІС
Східнословацьке «море» Земплінська Ширава 
оточена рідкісними Вігорлатськими пагорбами. 
Саме їх частиною є Вігорлатський праліс - 
райський куточок природи, якого ще не торкалася 
людська рука. Разом з трьома іншими лісами на 
сході Словаччини, ще шістьма в Україні та п’ятьма 
старими лісами в Німеччині, він є частиною 
єдиного запису в списку всесвітньої культурної 
та природної спадщини ЮНЕСКО – «Карпатські 
букові праліси і старі букові ліси Німеччини». 
Вихідним пунктом до Вігорлатського букового 
пралісу є унікальне озеро Морське Око, яке 
є третім за величиною природним озером 
Словаччини після озер Шрбське Плесо та Вельке 
Гінцово Плесо у Високих Татрах.

УСІХ МАНДРІВНИКІВ

Трансфер м. Кошице 

Морське Око – легкий похід у Вігорлатському 
пралісі (ЮНЕСКО)
Розміщення в готелі «Thermal ŠÍRAVA****», 
Земплінська Ширава
1x необмежений вхід до «водного світу» та 
велнес-центру (геотермальні басейни, водні 
атракціони, сауни, зона відпочинку, пілінг у 
паровій сауні та ін.)
Вечеря

Екскурсія по дерев’яній церкві в Руській Бистрі 
(ЮНЕСКО)
Відвідання бірюзового озера в селі Бенятина

Обід

1x необмежений вхід до «водного світу» та 
велнес-центру (геотермальні басейни, водні 
атракціони, сауни, зона відпочинку, пілінг у 
паровій сауні та ін.)
Вечеря

Похід на Віньянський замок

Екскурсія по Віньянському замку - 
демонстрація середньовічних ремесел
Програму можна урізноманітнити дегустацією 
вина з Михайлівського винного шляху 
в банкетному залі замку, в поєднанні з 
холодними закусками або гарячими стравами
Повернення в м. Кошице

У вартість включено
• Транспорт: Кошице - Земплінська Ширава – Кошице
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Паркування
• Вхідні квитки до пам’яток
• Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід
• Комфортабельне проживання в готелі «Thermal Šírava ****»

(2-місні номери з можливістю додаткового ліжка)
• 2x необмежений вхід до Термального парку – 

«водний світ» та велнес-центр
• Сніданки і вечеря
Примітка
• Бронювання: мінімум 8 днів наперед

У вартість НЕ включено
• Страхування подорожуючих
• дегустація вин у Віньянському замку, в поєднанні 

з холодними закусками
• Обіди

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Тривалість
3 дні/2 ночі

Розмір групи
від 6 до 20 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Область
Земплінська Ширава – Нижній Земплін

Рекомендований одяг
• Міцне взуття
• Туристичний одяг

Доступність туру
березень - листопад

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ДРУГИЙ

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Бенятина

Віньянський замок

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ РОЗСЛАБИТИСЬ
Запрошуємо Вас до регіону, де Ви зможете відпочити та скуштувати одне 
з найкращих словацьких вин, виготовлених у Словаччині. Ми подаруємо 
Вам можливість повністю розслабитися посеред Вігорлатських лісів, 
у нещодавно побудованому готелі «Thermal Šírava Spa Resort ****», 
запропонуємо Вам дегустацію королівського спиртного в Токаї, і разом 
з Вами заглянемо всередину дерев’яної церкви, яка своєю архітектурою 
та інтер’єром правом заслужила своє місце серед об’єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Вирушайте разом з нами на пошуки унікальних 
місць, сповнених тиші та спокою!

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****», виноробний регіон Токай, Церква Перенесення 
Мощів Святого Миколая в Руській Бистрі (ЮНЕСКО)

«THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****» 
«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****» виріс на березі 
Земплінської Ширави, біля підніжжя пагорба 
Вігорлат та Східно-Словацької низовини. Цей 
чотиризірковий рекреаційний заклад пропонує 
високоякісні номери та можливість відпочити 
в аквапарку. Унікальним скарбом курорту 
«Thermal Šírava Spa Resort****» є геотермальна 
свердловина, завдяки якій Ви зможете 
насолодитися перебуванням у термальній воді. 
Вода сприятливо впливає на організм, особливо, 
при лікуванні м’язових та шкірних захворювань, 
ревматоїдному артриті, гінекологічних 
захворюваннях та лікуванні жіночого безпліддя. 
Вода також допомагає стабілізувати серцебиття, 
зміцнює і розгладжує шкіру та розслабляє все 
тіло. Тут Ви також можете насолодитися одним 
з найбільших велнес-центрів Словаччини, 
який пропонує сауна-церемонії, косметичні 
процедури, масажі та багато іншого. Поповніть 
свою втрачену енергію, відновіть свій внутрішній 
спокій і рівновагу!

ВИНОРОБНА ОБЛАСТЬ ТОКАЙ
Токай - це перш за все батьківщина королівського 
спиртного, але в ньому ховається багато невідо-
мого. Це унікальне місце доповнюють не лише 
історичні погреби з туфу, бочки, наповнені вином, 
мальовничі села з багатою історією, де секрети 
минулого нині розкривають культурно-історичні 
пам’ятки, але неповторним його робить також 
наполеглива та сумлінна праця виноградарів, 
виробників вина та місцевих жителів. Казкові 
прогулянки по виноградниках та навколишній 
сільській місцевості, традиційна домашня кухня 
та приємне сільське житло зачарують усіх, хто 
відвідає цей унікальний куточок Словаччини.

РУСЬКА БИСТРА
В унікальному середовищі підвігорладських 
лісів, у невеличкому селі Руська Бистра 
знаходиться Церква Перенесення Мощів 
Святого Миколая - найсхідніший представник 
усіх словацьких дерев’яних церков, внесених до 
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церква 
була побудована в 1730 році. Вона розташована 
на пагорбі посеред села і виділяється своїм 
кольором на зеленому тлі навколишніх масивних 
дерев. Це унікальне місце, де панує тиша та 
спокій, а в тіні невеликої церкви, оточеної 
величною природою, Ви поринете в роздуми над 
сенсом життя.

ТРИДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР З ВЕЛНЕС 

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****»

МИ ВІДВІДАЄМО
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УСІХ МАНДРІВНИКІВ

У вартість включено
• Транспорт: Кошице - Земплінська Ширава – виноробний

регіон Токай - Кошице
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Паркування
• Вхідні квитки до пам’яток
• Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід
• Комфортабельне проживання в готелі «Thermal Šírava ****»

(2-місні номери з можливістю додаткового ліжка)
• 2x необмежений вхід до Термального парку – «водний світ»

та велнес-центр
• Сніданки і вечеря в готелі
• Дегустація вин та земплінська вечеря в Токаї
Примітка
Бронювання: мінімум 8 днів наперед

У вартість НЕ включено
• Страхування подорожуючих
• Обіди

Розмір групи
від 6 до 20 осіб
* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Тривалість
3 дні/2 ночі

Область
Нижній Земплін - Земплінська Ширава, 
виноробний регіон Токай 

Доступність туру
лютий - грудень

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

Сніданок

1x необмежений вхід до «водного світу» та 
велнес-центру (геотермальні басейни, водні 
атракціони, сауни, зона відпочинку, пілінг у 
паровій сауні та ін.)
Обід

Трансфер до виноробного регіону Токай - 
найменший виноробний регіон Словаччини, але 
тим винятковий
Відвідування оглядової вежі у формі бочки – 
«Будівля 2016 року»

Екскурсія по виноградниках

Дегустація токайських вин у середньовічному 
винному погребі в поєднанні з традиційною 
земплінською вечерею
Повернення в готель «Thermal ŠÍRAVA****», 
Земплінська Ширава

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Сніданок

Екскурсія по дерев’яній церкві в Руській Бистрі 
(ЮНЕСКО)
Відвідання бірюзового озера в селі Бенятина

Повернення в м. Кошице

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Трансфер м. Кошице 
Морське Око – легкий похід у Вігорлатському 
пралісі (ЮНЕСКО) / або на вибір: Герлянський 
гейзер – національна пам’ятка природи

Розміщення в готелі «Thermal ŠÍRAVA****», 
Земплінська Ширава
1x необмежений вхід до «водного світу» та 
велнес-центру (геотермальні басейни, водні 
атракціони, сауни, зона відпочинку, пілінг у 
паровій сауні та ін.)
Вечеря

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Виноробний регіон Токай

Церква Перенесення Мощів Святого Миколая у Руській Бистрій

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ПО СЛІДАХ МИНУЛОГО 
АЖ ДО СЕРЦЯ СЛОВАЦЬКОГО РАЮ
Природа та історії з минулого завжди будуть великою привабливістю. 
Дозвольте себе спокусити прогулянками вулицями історичних місць 
Спиша, мурами найбільшого середньовічного замку в Центральній 
Європі та дикими водоспадами Словацького Раю. Відкрийте для себе 
історію стародавніх міст, які внесені до Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО ,та унікальну природу в справжньому природному раю.

м. Спішська Нова Весь, палац у с. Маркушовце та літній палац «Дарданелли», 
Левоча, замок Списький Град з околицями (ЮНЕСКО), Національний парк 
Словацький Рай та Добшинська крижана печера (ЮНЕСКО)

СПІШСЬКА НОВА ВЕСЬ 
Місто Спішська Нова Весь часто називають 
«воротами до раю». Словацького раю. Це місто 
має понад 750-річну історію, воно є ідеальною 
відправною точкою для любителів пішохідного 
туризму, шанувальників пам’яток культурної 
спадщини, що знаходяться на туристичному 
маршруті Готичний шлях та Залізний шлях, а та-
кож пам’яток Спиша, внесених до списку об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У недалекому 
селі Маркушовце знаходиться чарівний палац 
у стилі ренесансу та бароко, в якому розміщена 
виставка історичних меблів. У літньому палаці 
«Дарданелли» розміщена експозиція клавішних 
музичних інструментів, а його розкішний зал 
використовується як концертний зал.

ЛЕВОЧА ТА МАРІАНСЬКА ГОРА
Це місто по праву є одним із скарбів Східної 
Словаччини, яке своєю унікальністю завоює, 
мабуть, кожного відвідувача. Прекрасний 
центр міста оточений середньовічними мурами 
протяжністю 2 км. Саме завдяки надзвичайно 
добре збереженій історії, місто Левоча заслуговує 
своє місце серед об’єктів Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Гордістю міста є друга за 
величиною церква Словаччини – Мала Базиліка 
св. Якуба, в інтер’єрі якої знаходиться найвищий 
у світі пізньоготичний дерев’яний вівтар леген-
дарного різьбяра Майстра Павла. Місто Левоча 
та Маріанська гора – це одні з найпопулярніших 
місць паломництва в Словаччині.

ЗАМОК СПИСЬКИЙ ГРАД ТА ЙОГО 
ОКОЛИЦІ

Замок Списький Град - це найбільш фотогенічне 
місце в нашому регіоні, яке не оминуло уваги 
«CNN» або «National Geographic». Це одна з 
найцінніших історичних пам’яток, гордість 
всієї країни та один із найбільших замкових 
комплексів у Центральній Європі. Не дивно, 
що замок Списький Град внесений до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його 
привабливість також збільшується за рахунок 
близькості інших цікавих місць. Замок Списький 
Град разом з Церквою св. Духа в Жегрі, Спішською 
Капітулою з Церквою св. Мартіна, Спішським 
Подградьєм та містом Левоча утворюють один 
запис у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ТРИДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР 

Літній палац «Дарданелли»

МИ ВІДВІДАЄМО
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ
Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву завдяки 
своїм рідкісним природним цінностям та неймовірній 
красі. Словацький Рай складається із збережених 
карстових рівнин, глибоко врізаних річкових 
каньйонів, ярів і ущелин із магічними водоспадами, 
розгалуженого підземного світу печер і прірв та  
багато представленої флори й фауни.

У вартість включено
Професійний екскурсовод

Примітка
Бронювання: мінімум 8 днів наперед

У вартість НЕ включено
• Вхідні квитки до культурно-історичних

установ, в зоопарк, до національного 
парку

• Страхування подорожуючих
• Харчування
• Транспорт

Початок/кінець маршруту
м. Спішська Нова Весь

Транспорт
Індивідуальний

Місцевість
Історичний Спиш та Національний 
парк Словацький Рай

Рекомендований одяг
Зручний одяг та взуття

Доступність туру
круглий рік

Організатор

      

vylety.kosiceregion.com
spisskanovaves.eu/navstevnik

УСІХ МАНДРІВНИКІВ
ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

Екскурсія по місту Левоча (індивідуально)
Відвідання паломницького місця на 
Маріанській горі  (індивідуально)
Екскурсія по замку Списький Град, Спішській 
Капітулі, палаца-садиби в Годковцях та 
церкви в Жегрі (індивідуально)

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Словацький Рай:
Чінгов – Томашовський вид, Перелом Горнаду, 
Летановський млин - Клашторський яр – 
Клашторіско – Чертова Сіготь – гирло Білого 
Потоку – Чінгов (індивідуально або можливість 
замовити екскурсовода)

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Трансфер м. Кошице 
Екскурсія по місту Спішська Нова Весь з 
екскурсоводом
Відвідання палацу-садиби в с. Маркушовце та 
літнього палацу «Дарданелли»  (індивідуально)

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Томашовський вид

Левоча

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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РОМАНТИЧНА ПОДОРОЖ 
ДО МЕТРОПОЛІСУ СПИША 
Проведіть приємні моменти в компанії близької людини в 
захоплюючому середовищі міста Спішська Нова Весь. Ідеальний 
відпочинок вам забезпечить чудове середовище та якісні послуги. 
Приділіть час собі та, крім романтики, вирушайте за новими знаннями. 
Відкрийте для себе найкрасивіші місця на Спиші та заберіть із собою 
ідеальні спогади. 

Найвища церковна вежа в Словаччині, фотографування в готичних костюмах 
у парку та біля Місця побажань, Національний парк Словацький Рай
НАЙВИЩА ЦЕРКОВНА ВЕЖА В 
СЛОВАЧЧИНІ

Римо-католицька парафіяльна Церква Успіння 
Діви Марії - це одна з найвідоміших домінантних 
споруд міста Спішська Нова Весь та регіону Спиш. 
Висота ї ї вежі - 87 метрів. У ній знаходиться 
найвища дзвіниця на Спиші з п’ятьма дзвонами. 
Найстаріший із них походить з XV століття, а 
найбільший важить 5320 кг. Піднявшись по 155 
сходинках, Ви побачите чудовий вид на найдовшу 
лінзоподібну площу в Європі та унікальну 
панораму Татр та околиць Спиша.

ЛІНЗОПОДІБНА ПЛОЩА ТА МІСЦЕ 
ПОБАЖАНЬ

Головна площа міста Спишська Нова Весь - одна 
з найкрасивіших у Словаччині, вона є найдовшою 
площею цього типу в Європі. На ній розташований 
пам’ятник, присвячений майстру Конраду 
- засновнику найвідомішої готичної ливарні 
дзвонів у Словаччині. Загадавши бажання і 
задзвонивши у дзвін, воно полетить до небесних 
висот і обов’язково збудеться.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ

Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву 
завдяки своїм рідкісним природним цінностям та 
неймовірній красі. Словацький Рай складається 
із збережених карстових рівнин, глибоко врізаних 
річкових каньйонів, ярів і ущелин з магічними 
водоспадами, розгалуженого підземного світу 
печер і прірв та багато представленої флори й 
фауни.

ТРИДЕННИЙ РОМАНТИЧНИЙ ТУР ДЛЯ ЗАКОХАНИХ

м. Спішська Нова Весь

МИ ВІДВІДАЄМО



45

ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ЗАКОХАНИХ ПАР

Початок/кінець маршруту
м. Спішська Нова Весь 

Транспорт
Індивідуальний

Місцевість
Історичне місто Спішська Нова Весь та 
унікальний Національний парк Словацький Рай

Доступність туру
круглий рік

У вартість включено
• 2x проживання в романтично оформленому 

ексклюзивному номері у готелі «Metropol****», 
м. Спішська Нова Весь 

• Пляшка вина
• Напівпансіон
• Необмежений вхід до велнес-центра 

та фітнес-центра готелю
• 2 х 20 хв. масаж для релаксації всього тіла
• Wi-Fi підключення в номері та в приміщенні 

готелю
• Паркування на парковці готелю
• Підйом на найвищу церковну вежу Словаччини
• Відвідання Місця побажань та фотографування

в готичних костюмах 
• Пізній виїзд
Примітка

Пакет послуг Ви можете замовити безпосередньо на 
ресепшені готелю «Metropol****», м. Спішська Нова Весь

Організатор

hotel-metropol.sk

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

Після сніданку підйом на церковну вежу
Можливість сфотографуватися в готичних 
костюмах (прокат через Туристичний 
інформаційний центр)
Екскурсія по місту - музей, галерея, зоопарк, 
кафе (індивідуально)
Вечірній відпочинок у велнес-центрі та вечеря

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Приїзд у готель «Metropol****», 
м. Спішська Нова Весь
Відпочинок у велнес-центрі та вечеря

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Після сніданку легкий похід до Словацького 
Раю (наприклад: Томашовський вид)
Повернення додому

ДЕНЬ ТРЕТІЙ Томашовський вид

Найвища церковна вежа в Словаччині

У вартість НЕ включено
• Вхідні квитки в музеї, галереї, зоопарк і т.д.
• Вхідні квитки в Словацький Рай, паркування
• Транспорт
• Страхування

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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СІМЕЙНА ПОДОРОЖ, СПОВНЕНА 
НЕЗАБУТНІХ ВРАЖЕНЬ
Зберіть всю свою родину та насолоджуйтесь веселою мандрівкою, 
сповненою незабутніх вражень у місті Спішська Нова Весь! Цікаві місця
та атракціони розважатимуть не тільки дітей, але й батьків. Відкрийте
для себе найгарніші місця нашої країни всією сім’єю. Метрополіс Спиша
та його околиці Вам запропонують багато цікавого. Досліджуйте нові місця, 
сповнені історій та цікавих фактів.

Найвища церковна вежа в Словаччині та Місце побажань, 
Зоопарк і мотузковий парк «Монкіленд», Національний парк 
Словацький Рай

НАЙВИЩА ЦЕРКОВНА ВЕЖА В 
СЛОВАЧЧИНІ

Римо-католицька парафіяльна Церква Успіння 
Діви Марії - це одна з найвідоміших домінантних 
споруд міста Спішська Нова Весь та регіону Спиш. 
Висота ї ї вежі - 87 метрів. У ній знаходиться найвища 
дзвіниця на Спиші з п’ятьма дзвонами. Найстаріший 
із них походить з XV століття, а найбільший важить 
5320 кг. Піднявшись по 155 сходинках, Ви побачите 
чудовий вид на найдовшу лінзоподібну площу в 
Європі та унікальну панораму Татр та околиць Спиша.

НАЙМЕНШИЙ ЗООПАРК У 
СЛОВАЧЧИНІ ТА МОТУЗКОВИЙ ПАРК 
«МОНКІЛЕНД»

Зоопарк знаходиться в лісовій зоні парку Мадарас 
і займає площу 8 га. Тут Ви можете знайти понад 
500 тварин, що представляють 130 видів фауни, 
у тому числі тварин, які знаходяться під загрозою 
зникнення і занесені до Червоної книги. Для дітей 
тут облаштований ігровий майданчик, надувний 
замок, батут, вони можуть покататися на конях та 
поласувати смаколиками в кав’ярні-кондитерській. 
Безпосередньо поруч із зоопарком розташований 
мотузковий парк «Монкіленд». Він пропонує 4 
маршрути різного ступеня складності, в тому 
числі один для дітей. Безпека забезпечується т. зв. 
«нескінченною мотузкою».

ЛІНЗОПОДІБНА ПЛОЩА ТА МІСЦЕ 
ПОБАЖАНЬ

Головна площа міста Спишська Нова Весь - одна 
з найкрасивіших у Словаччині, вона є найдовшою 
площею цього типу в Європі. На ній розташований 
пам’ятник, присвячений майстру Конраду - 
засновнику найвідомішої готичної ливарні дзвонів 
у Словаччині. Загадавши бажання і задзвонивши у 
дзвін, воно полетить до небесних висот і обов’язково 
збудеться.

РОДИН З ДІТЬМИ
ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ТРИДЕННИЙ ТУР ДЛЯ РОДИН ІЗ ДІТЬМИ

Мотузковий парк «Monkeyland»

МИ ВІДВІДАЄМО



47

ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ
Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву 
завдяки своїм рідкісним природним цінностям та 
неймовірній красі. Словацький Рай складається 
із збережених карстових рівнин, глибоко врізаних 
річкових каньйонів, ярів і ущелин з магічними 
водоспадами, розгалуженого підземного світу 
печер і прірв та багато представленої флори й 
фауни.

У вартість включено
• 2x проживання в готелі «Preveza**», 

м. Спішська Нова Весь, із сніданком
• Сімейна вечеря в ресторані готелю 

в день прибуття
• Вхід на відкриті літні басейни і критий

басейн протягом усього перебування
• Підйом на найвищу церковну вежу

Словаччини
• Вхідний квиток у зоопарк та до

павільйону «Aquaterra», сувенір із 
зоопарку для дітей

• Вхідний квиток у розважальний парк
«Alexpark»

• Вхідний квиток до мотузкового парку
«Монкіленд»

У вартість НЕ включено
Транспорт і страхування 

Початок/кінець маршруту
м. Спішська Нова Весь 

Транспорт
Індивідуальний

Місцевість
Історичне місто Спішська Нова Весь 
та унікальний Національний парк 
Словацький Рай

Доступність туру
від 20 квітня до 20 жовтня

Примітка
Пакет послуг Ви можете замовити 
безпосередньо на ресепшені
готелю «Preveza **», м. Спішська Нова Весь

Організатор

hotel-preveza.sk

Екскурсія по місту та підйом на церковну вежу
Пустощі на відкритих басейнах

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Відвідання зоопарку
Розваги в мотузковому парку «Монкіленд»

Повернення додому

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Приїзд у готель «Preveza **», м. Спішська 
Нова Весь
Розваги в «Alexpark» (критий дитячий парк 
розваг)

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Зоопарк у м. Спішська Нова Весь

Лінзоподібна площа в м. Спишська Нова Весь
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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АДРЕНАЛІНОВІ
ВИХІДНІ НА СПИШІ
Додайте своїй подорожі новий вимір і насолоджуйтесь значною дозою 
адреналіну в метрополісі Спиша! Дозвольте себе спокусити поїздкою, 
яка неодмінно закарбується у Вашій пам‘яті... Разом з Вами ми побачимо 
Спішську Нову Весь із найвищої церковної вежі в Словаччині, ми 
ознайомимо Вас з історією майстра Конрада, а для найсміливіших  буде 
підготовлений штурвал літака з можливістю політати над усім Спишем.  

м. Спішська Нова Весь, Національний парк Словацький Рай
СПІШСЬКА НОВА ВЕСЬ 

Місто Спішська Нова Весь часто називають 
«воротами до раю». Словацького раю. Це місто 
має понад 750-річну історію, воно є ідеальною 
відправною точкою для любителів пішохідного 
туризму, шанувальників пам’яток культурної 
спадщини, багато з яких знаходиться на тури-
стичному маршруті Готичний шлях та Залізний 
шлях, а також пам’яток Спиша, внесених до 
списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
На найбільшій у Центральній Європі лінзоподіб-
ній площі Ви знайдете декілька унікальних 
сюрпризів, серед яких є Церква Успіння Діви 
Марії з найвищою церковною вежею в Словаччині 
(87 м). Її церковні дзвони є символом міста і 
донині, хоча вони були виготовлені ще в давньому 
минулому майстром Конрадом, який у 1357 році 
створив першу в Словаччині готичну майстерню з 
виготовлення дзвонів.

МІСЦЕ ПОБАЖАНЬ
Місце побажань або пам’ятник Меморіал Майстру 
Конраду нагадує про важливість першої готичної 
майстерні з виготовлення дзвонів на Спиші (та, 
водночас, найвідомішої у Словаччині), яка була 
заснована майстром Конрадом у м. Спішська 
Нова Весь. Частиною пам’ятника є напівдзвін, 
який запрошує відвідувачів у свої надра для того, 
щоб вони загадали собі бажання, та, символічно 
задзвонивши у дзвін, відправили його до небес. 
Тут також знаходиться один із найдавніших 
дзвонів, відлитий у Словаччині на рубежі XIV і 
XV століття.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ

Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву 
завдяки своїм рідкісним природним цінностям та 
неймовірній красі. Словацький Рай складається 
із збережених карстових рівнин, глибоко врізаних 
річкових каньйонів, ярів і ущелин з магічними 
водоспадами, розгалуженого підземного світу 
печер і прірв та багато представленої флори й 
фауни. Туристи мають в своєму розпорядженні 
понад 300 км розмічених маршрутів і захищених 
маршрутів віа феррата. Велосипедисти тут 
можуть знайти близько 150 км розмічених 
велосипедних доріжок, а справжній рай тут для 
себе відкриють альпіністи, взимку лижники на 
гірських чи бігових лижах, а також скі-альпіністи.

ТРИДЕННИЙ ПРИГОДНИЦЬКИЙ ТУР

Національний парк Словацький Рай

МИ ВІДВІДАЄМО
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ЗАКОХАНИХ ПАР, 
ЛЮБИТЕЛІВ ІСТОРІЇ, 
ПРИРОДИ, АДРЕНАЛІНУ
! Вікове обмеження у випадку польоту - від 
8 років

У вартість включено
• 2x проживання в пансіонаті «RESA**», 

м. Спішська Нова Весь, із сніданком
• «Енергетична закуска» по прибуттю
• 30-хвилинний політ на 1 людину
• Підйом на найвищу церковну вежу

Словаччини
• Відвідання Місця побажань
У вартість НЕ включено
• Транспорт

Початок/кінець маршруту
м. Спішська Нова Весь

Розмір групи
від 1 особи

Рекомендований одяг
спортивний, зручний

Доступність туру
круглий рік

Організатор

     

atus.sk   compact.sk

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

Відвідання Національного парку Словацький 
Рай
Підбір ущелини відповідно до фізичних 
можливостей відвідувача. У разі інтересу 
можна надати професійного екскурсовода.
Розміщення в пансіонаті «RESA**», 
м. Спішська Нова Весь

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Подорож на літаку для 1 особи з можливістю 
пілотування над замком Списький Град та м. 
Левоча (30 хв.) Політ можна здійснити лише у 
разі безпечних погодних умов. У разі негоди, 
можна програму або порядок окремих заходів 
поміняти місцями.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Відвідання найвищої церковної вежі 
у Словаччині
Місце побажань

Відвідання центру міста Спішська Нова Весь 
(найдовша лінзоподібна площа в Європі)
Розміщення в пансіонаті «RESA**»,
м. Спішська Нова Весь

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

м. Спішська Нова Весь

Місце побажань

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ЮНЕСКО ЗОВСІМ ПОРУЧ
Східна Словаччина буквально переповнена цікавими пам’ятками та місцевостями, 
внесеними до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Познайомтесь із багатством, яке 
створила сама матінка-природа, або залишили нам наші давні предки. Ми проведемо 
Вас через найцінніші місця - від визначної пам’ятки всього Спиша до печерних 
таємниць у Добшині. Ви закінчите свою подорож по об’єктах ЮНЕСКО в аквапарку 
«AquaCity» Попрад, де зможете набратися нових сил.

Замок Списький Град (ЮНЕСКО), Левоча (ЮНЕСКО),  Церква Святого Духа в с. 
Жегра (ЮНЕСКО), Списька Капітула (ЮНЕСКО),  Добшинська крижана печера 
(ЮНЕСКО), найвища церковна вежа у Словаччині в м. Спішська Нова Весь, 
аквапарк «AquaCity» Попрад

ЗАМОК СПИСЬКИЙ ГРАД
Замок Списький Град - це найбільш фотогенічне 
місце в нашому регіоні, яке не оминуло уваги 
«CNN» або «National Geographic». Це одна з 
найцінніших історичних пам’яток, гордість 
всієї країни та один із найбільших замкових 
комплексів у Центральній Європі. Не дивно, 
що замок Списький Град внесений до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Законсервована 
руїна замку, що знаходиться на вершині 
травертинного пагорбу Списька замкова гора, 
домінує над широкою областю і є однією з 
найцінніших історичних пам’яток всієї країни. Це 
також область, відома у світі кіно, оскільки тут у 
1992 році проходили зйомки кінофільму «Серце 
дракона» від режисера Роба Коена. Сезон у замку 
Списький Град зазвичай починається з 1 квітня, і 
він відкритий для відвідувачів до кінця жовтня.

ЛЕВОЧА
Це місто по праву є одним із скарбів Східної 
Словаччини, яке своєю унікальністю завоює, 
мабуть, кожного відвідувача. Прекрасний 
центр міста оточений середньовічними мурами 
протяжністю 2 км. Саме завдяки надзвичайно 
добре збереженій історії, місто Левоча заслуговує 
своє місце серед об’єктів Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Гордістю міста є друга за 
величиною церква Словаччини - Базиліка св. 
Якуба, в інтер’єрі якої знаходиться найвищий 
у світі пізньоготичний дерев’яний вівтар 
легендарного різьбяра Майстра Павла.

ЦЕРКВА СВЯТОГО ДУХА В С. ЖЕГРА
Це унікальна церква з ХІІІ століття на Спиші, повз 
яку просто неможливо пройти мимо. Її старовинна 
вежа вкрита дерев’яним куполом нетрадиційної 
цибулеподібної форми. Цікавим є той факт, 
що Церква Святого Духа збереглася до наших 
днів у майже неушкодженому середньовічному 
вигляді. Найстарішим предметом церкви є 
пізньороманська кам’яна хрестильна купіль з ХІІІ 
століття, розташована поруч з вівтарем. Церква, 
серед іншого, є винятковою своїми рідкісними 
середньовічними фресками із п’яти періодів від 
кінця ХІІІ до XV століття. Найвідоміша сцена - 
дерево життя.

ЧОТИРИДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТА ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Замок Списький Град

МИ ВІДВІДАЄМО
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ДОБШИНСЬКА КРИЖАНА ПЕЧЕРА 
Добшинська крижана печера належить до най-
більших та найгарніших унікальних природних 
об’єктів Словаччини. Це одна з найбільших у 
світі доступних крижаних печер, розташована 
за межами альпійського регіону. В 2000 році 
вона була внесена до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Добшинська крижана 
печера також відома своєю багатою історією, 
оскільки ця унікальна печера вже з часів ї ї 
відкриття користувалася великим попитом серед 
громадськості. Вона стала однією з перших у світі 
печер з електричним освітленням, а вже в 1878 
році на під’їзній дорозі до печери був створений 
культивований гірський парк.

СПІШСЬКА НОВА ВЕСЬ 
Місто Спішська Нова Весь часто називають 
«воротами до раю». Словацького раю. Це місто 
має понад 750-річну історію, воно є ідеальною 
відправною точкою для любителів пішохідного 
туризму, шанувальників пам’яток культурної 
спадщини, багато з яких знаходиться на тури-
стичному маршруті Готичний шлях та Залізний 
шлях, а також пам’яток Спиша, внесених до 
списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
На найбільшій у Центральній Європі лінзоподіб-
ній площі Ви знайдете декілька унікальних 
сюрпризів, серед яких є Церква Успіння Діви 
Марії з найвищою церковною вежею в Словаччині 
(87 м). Її церковні дзвони є символом міста і 
донині, хоча вони були виготовлені ще в давньому 
минулому майстром Конрадом, який у 1357 році 
створив першу в Словаччині готичну майстерню з 
виготовлення дзвонів. Історична ратуша в м. Левоча

Церква Святого Духа в с. Жегра
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У вартість включено
• Транспорт
• Страхування пасажирів транспортного

засобу
• Паркування
• Вхідні квитки до пам’яток
• Вхідний квиток в аквапарк «AquaCity»

Попрад
•Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід
• Словацька вечірка в готелі

«Metropol****», м. Спішська Нова Весь
• Проживання в двомісному номері

для 2 осіб зі сніданком – готель 
«Metropol****», м. Спішська Нова Весь

• Велнес у готелі «Metropol****»,
м. Спішська Нова Весь

*БОНУС - знижка на наступну поїздку
Примітка
Бронювання: мінімум 8 днів наперед

У вартість НЕ включено
• Вхідний квиток у печеру та плата

за фотографування
• Страхування подорожуючих
• Харчування

Примітка
• Можливість забезпечення номеру

із вищим рівнем комфорту Exclusive
за додаткову плату 

Розмір групи
від 6 до 25 осіб
* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Термін перебування
4 дні/3 ночі

Область
Регіон Спиш

Рекомендований одяг
• міцне взуття
• туристичний одяг

Доступність туру
від 15 травня до 30 вересня

УСІХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

Замок Списький Град (ЮНЕСКО)

Церква Святого Духа в с. Жегра

«Спішський Шалаш» - дегустація 
традиційних спишських страв

Списька Капітула (ЮНЕСКО), словацький 
«маленький Ватикан»

Розміщення в готелі «Metropol****», 
м. Спішська Нова Весь (стандартний 
двомісний номер)

Велнес

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Добшинська крижана печера (ЮНЕСКО)

Стратенський каньйон та Стратенська 
пилорама - легка прогулянка в чарівному 
середовищі Національного парку Словацький 
Рай (можливість нордичної ходьби з гідом)

Розміщення в готелі «Metropol****», 
м. Спішська Нова Весь (стандартний 
двомісний номер)

Словацька вечірка у поєднанні з народною 
музикою в готелі «Metropol****», м. Спішська 
Нова Весь 

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Трансфер м. Кошице - м. Спішська Нова Весь

Місто Левоча (ЮНЕСКО) - екскурсія по 
колишньому королівському місту та Базиліка 
св. Якуба в Левочі

Обід

Екскурсія містечком Спішська Нова Весь 
та сходження на найвищу церковну вежу 
Словаччини

Розміщення в готелі «Metropol****», м. 
Спішська Нова Весь (стандартний двомісний 
номер)

Велнес

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Спішська Капітула

«AquaCity» Попрад - цілоденне перебування 
в аквапарку

Трансфер м. Попрад – м. Кошице

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



Добшинська крижана печера
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ТИХИЙ ПОЛІТ 
Спробуйте на мить бути простим спостерігачем. Приєднуйтесь до нас та 
спостерігайте за рідкісними видами птахів у їх природному середовищі існування. 
Ми доставимо Вас до одного з найвідоміших орнітологічних місць у Центральній 
Європі - Сенянських ставків, до унікального пралісу, внесеного до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де масивні багатовікові буки є домівкою для 
благородних сов чи дятлів, на Токай та Земплін, де рідкісні лелеки мають свою 
літню резиденцію. Спробуйте бірдвочінг і поспостерігайте на мить за птахами!

Сенянські ставки, Вігорлатський праліс (ЮНЕСКО), 
Медзібодрожжя, виноробний регіон Токай
СЕНЯНСЬКІ СТАВКИ 

Сенянські ставки є охоронюваною пташиною 
зоною і однією з найвідоміших орнітологічних 
місцевостей Центральної Європи. Навчальна 
стежка, що починається в селі Сенне, веде через 
територію, утворену системою ставків, луків та 
заболочених земель. Тут розташовані оглядові 
вежі, придатні для спостереження за птахами 
та навколишньою природою. Окрім звичайних 
видів водоплавних птахів, таких як чапля чи 
качка, тут можна також побачити, наприклад, 
рідкісного орлана-білохвоста, баклана великого, 
косара звичайного, пірникозу велику чи погонича 
малого. Регіон нижнього Земпліна - це місце, де 
гніздиться орел-могильник, а також тут можна 
побачити гніздування пар.

ВІГОРЛАТСЬКИЙ ПРАЛІС
Східнословацьке «море» Земплінська Ширава 
оточена рідкісними Вігорлатськими пагорбами. 
Саме їх частиною є Вігорлатський праліс - райський 
куточок природи, якого ще не торкалася людська 
рука. Разом з трьома іншими лісами на сході 
Словаччини, ще шістьма в Україні та п’ятьма 
старими лісами в Німеччині, він є частиною єдиного 
запису в списку всесвітньої культурної та природної 
спадщини ЮНЕСКО – «Карпатські букові праліси і 
старі букові ліси Німеччини». Вихідним пунктом до 
Вігорлатського букового пралісу є унікальне озеро 
Морське Око, яке є третім за величиною природним 
озером Словаччини після озер Шрбське Плесо та 
Вельке Гінцово Плесо у Високих Татрах.

ЧОТИРИДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТА ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР 

Вігорлатський праліс

МИ ВІДВІДАЄМО
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ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ВИНОРОБНА ОБЛАСТЬ ТОКАЙ
Токай - це перш за все батьківщина королівського 
спиртного, але в ньому ховається багато невідо-
мого. Це унікальне місце доповнюють не лише 
історичні погреби з туфу, бочки, наповнені вином, 
мальовничі села з багатою історією, де секрети 
минулого нині розкривають культурно-історичні 
пам’ятки, але неповторним його робить також 
наполеглива та сумлінна праця виноградарів, 
виробників вина та місцевих жителів. Казкові 
прогулянки по виноградниках та навколишній 
сільській місцевості, традиційна домашня кухня 
та приємне сільське житло зачарують усіх, хто 
відвідає цей унікальний куточок Словаччини.

МЕДЗІБОДРОЖЖЯ
Медзібодрожжя – це справжній острів, оточений 
трьома річками і з’єднаний із зовнішнім світом 
лише кількома мостами. За своїм характером 
нагадує маленьку Амазонку. Його річкова мережа 
є частиною басейну річки Тиса. Віссю є річка 
Бодрог, утворена злиттям Латориці та Ондави, 
що зневоднює всю Східнословацьку низовину. 
Довжина ї ї потоку в Словаччині становить 
близько 15 км. На території Медзібодрожжя є 
цілий спектр рослинних і тваринних спільнот. 
Тут знаходяться два національні заповідники 
та десять природних заповідників, які з точки 
зору території являються однією з найбільш 
сконцентрованих мереж природоохоронних 
територій у Словаччині.

ЛЮБИТЕЛІВ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
ПТАХАМИ

У вартість включено
• Транспорт: Кошице – нижній Земплін - Кошице
• Страхування пасажирів транспортного засобу
• Паркування
• Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід
• Комфортабельне проживання в готелі «Vinnay***»,

Вінне (двомісні номери) та в пансіонаті «Aqua Maria», 
с. Веляти

• Вхід до велнес-центра
• Сніданок у готелі
• Дегустація вин та земплінська вечеря
Примітка
Бронювання: мінімум 8 днів наперед

У вартість НЕ включено
• Страхування подорожуючих
• Обід та вечеряРозмір групи

від 4 до 14 осіб
* Важливо
мінімальна кількість осіб, необхідних 
для здійснення поїздки - 4

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Термін перебування
4 дні/3 ночі

Область
Нижній Земплін – Медзібодрожжя, 
Сенянські ставки, Виноробний регіон
Токай

Доступність туру
квітень - травень

Організатор

vylety.kosiceregion.com

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

Морське око - найбільше озеро вулканічного 
походження, утворене в результаті зсуву 
гірських порід
Вігорлатський праліс (ЮНЕСКО)

Туристичний маршрут на Снінський 
Камінь (1005 м над рівнем моря), з якого 
відкривається прекрасний вид на околиці
Обід із собою

Туристичний маршрут на Віньянський 
замок – на вибір, в разі зацікавленості і 
достатнього часу
Вільний час та вечеря

Розміщення в готелі «Vinnay***», Вінне

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Регіон Медзібодрожжя

Обід у льоху Перені (частина колишнього 
замку), м. Кральовски-Хлмец

Відвідання двох оглядових веж у селі Бачка та 
Стреда-над-Бодрогом
Виноробний регіон Токай

Відвідання оглядової вежі в с. Мала Трня – 
«Будівля 2016 року»
Дегустація королівських вин Токай у 
середньовічному льоху, поєднана з 
традиційною земплінською вечерею 
Розміщення в пансіонаті «Aqua Maria», с. 
Веляти
Велнес та вечеря

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Короткий візит до села Земплінське Градіштє 
(так зване «Місто лелек», місце, відоме за 
кількістю гніздових лелек) 
Переїзд до міста Кошице

Екскурсія по місту Кошице з екскурсоводом

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ

Трансфер м. Кошице – с. Сенне

Спостереження за птахами на Сенянських 
ставках з гідом, знавцем бірдвочінгу 
(можливість спілкування з експертом на 
заповідники та орнітологом)
Дегустація місцевої страви в селі Сенне - 
запечена риба
Відвідування ферми (розводчики угорської 
степової худоби)
Розміщення в готелі «Vinnay***», Вінне

Вечеря

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Сенянські ставки

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



56
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ВИНЯТКОВА ТРІЙКА 
СХОДУ
Схід Словаччини – це вступні ворота до найкращих
подорожей та відкриття нових місць. Насолоджуйтесь 
мегаполісом Східної Словаччини, найменшим виноробним 
регіоном і, не в останню чергу, нашими прекрасними горами 
- Татрами. Відкрийте для себе найвідоміші в світі туристичні 
місця Словаччини!

Місто Кошице, Виноробний регіон Токай,  
Татранський національний парк

ВИНОРОБНА ОБЛАСТЬ ТОКАЙ
Токай - це перш за все батьківщина королівського 
спиртного, але в ньому ховається багато невідо-
мого. Це унікальне місце доповнюють не лише 
історичні погреби з туфу, бочки, наповнені вином, 
мальовничі села з багатою історією, де секрети 
минулого нині розкривають культурно-історичні 
пам’ятки, але неповторним його робить також 
наполеглива та сумлінна праця виноградарів, 
виробників вина та місцевих жителів. Казкові 
прогулянки по виноградниках та навколишній 
сільській місцевості, традиційна домашня кухня 
та приємне сільське житло зачарують усіх, хто 
відвідає цей унікальний куточок Словаччини.

ТАТРАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК
Татранський національний парк - це гордість 
Словаччини, саме звідси відкривається 
прекрасний вид на один з найгарніших 
гірських хребтів у Центральній Європі, який 
часто називають «Маленькими Альпами». Це 
улюблене місце відпочинку для пішохідних 
туристів та гірськолижників. До найпопулярніших 
та найбільш відвідуваних туристичних центрів 
належать Татранська Ломніца, Старий Смоковець 
і Штрбське Плесо. Відомий туристичний путівник 
«Lonely Planet» оголосив Татри найвідомішим 
літнім європейським курортом 2019 року. 
Високі Татри – це рай для шукачів пригод. Тут Ви 
знайдете водоспади, альпійські луки та понад 
100 ультрамаринових озер.

КОШИЦЕ
Кошице - це унікальний центральноєвро-
пейський мегаполіс та друге за величиною 
місто Словаччини. Це також місце проведення 
найстарішого марафону в Європі та другого 
найстарішого у світі. Тут Ви знайдете найдовшу 
пішохідну зону в Словаччині та найсхідніший 
готичний собор у Європі, який також є найбільшою 
церквою Словаччини - Собор Святої Єлизавети. 
Популярною зупинкою є також Східнословацький 
музей, де Ви відкриєте для себе Кошицький 
золотий скарб. Ідеальний вид на все місто Вам 
відкриється з оглядової вежі біля найбільшого 
зоопарку Словаччини. Романтичні вулички 
та неповторна літня атмосфера ресторанів в 
історичному центрі переконають Вас, що Кошице 
справді є одним з європейських мегаполісів.

КОРПОРАТИВІВ, 
ТИМБІЛДІНГІВ

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ЧОТИРИДЕННИЙ ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ТУР

Татранський національний парк

МИ ВІДВІДАЄМО
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У вартість включено
• Транспорт: Кошице – Токай –

Високі Татри - Кошице
• Страхування пасажирів

транспортного засобу
• Паркування
• Професійний екскурсовод 
• Супроводжуючий гід 
• Вхідні квитки до пам’яток
• Квиток за вхід в ущелину
• Проживання в чотиризірковому

готелі, напівпансіон

У вартість НЕ включено
• Страхування подорожуючих
• Обіди
• Дегустація пива в Кошицях
• Квиток на проїзд канатно-крісельною дорогою

та фунікулером у Національному парку Високі Татри
• Дегустація «Jelínek»
• Гірські візки / самокати
• Дегустація вин у виноробному регіоні Токай
• Тимбілдингова програма «Приготуй своє власне вино»

Примітка
• Цінова пропозиція готується на замовлення

для кожного клієнта окремо, відповідно до
обраного варіанту

Примітка
• Бронювання: мінімум 8 днів наперед

Розмір групи
від 6 до 25 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 6

Початок/кінець маршруту
М. Кошице

Тривалість
4 дні/3 ночі

Область
Місто Кошице, Національний парк Високі Татри, 
виноробний регіон Токай

Рекомендований одяг
• Міцне взуття
• Туристичний одяг
• Водонепроникний одяг

Доступність туру
круглий рік

Організатор

vylety.kosiceregion.com

Переїзд в Токай

Відвідування 12-метрової оглядової вежі у формі 
бочки – «Будівля 2016 року»

Обід та тимбілдингова програма «Приготуй своє 
власне вино» - «Tokaj Macík winery» / або на вибір: 
пікнік у виноградниках

Дегустація вина в середньовічному погребі - 
«Tokaj Macík winery» 

Екскурсія по винзаводу «Grand Bari» - новий 
винзавод з атмосферою Тоскани

Розміщення в готелі та вечеря на винзаводі «J&J 
Острожович» (пов'язана з вечірньою дегустацією 
вина)

Супровідна вечірня програма: караоке, або 
джакузі з басейном * За один день ви скуштуєте 
найкраще, що може запропонувати словацький 
Токай

ДЕНЬ ДРУГИЙ

Переїзд на Штрбське Плесо

Прогулянка біля озера Штрбське Плесо

Підйом канатно-крісельною дорогою на Соліско

Обід у готелі «FIS***», Штрбське Плесо

Переїзд у Старий Смоковець

Подорож фунікулером на Греб’єнок та пішохідна 
екскурсія до Райнерової Хати та Студеноводських 
водоспадів 

Повернення фунікулером у Старий Смоковець, 
у разі проживання в готелі «Grandhotel Starý 
Smokovec****», Старий Смоковець (велнес, вечеря та 
дегустація «Jelínek») Або на вибір: У разі розміщення 
в готелі «Grandhotel Praha****», Татранська Ломниця 
(велнес, вечеря та дискотека в «Humno Tatry»)

ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Сніданок

Підйом канатно-крісельною дорогою на Скалнате 
Плесо, 1751 м над рівнем моря, і назад

Ломницький Штит, 2634 м над рівнем моря 
(перекус)

Спуск із станції «Старт» у Татранську Ломницю на 
гірських візках або гірських самокатах

Переїзд до Кошиць

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ

Сніданок у бістро «Табачка», бувша тютюнова 
фабрика, найбільший незалежний культурний 
та творчий центр Словаччини; екскурсія по 
альтернативних приміщеннях

Екскурсія по старому місту - екскурсія по Собору 
Святої Єлизавети та сходження на Жигмундову 
вежу 

Відвідання Кошицького золотого скарбу 

Обід у традиційному словацькому ресторані 
«Villa Regia»

Екскурсія по приміщеннях Східнословацької 
галереї, творча майстерня

Казарми Парк культури - екскурсія по приміщеннях 
ключового проєкту Європейської столиці культури 
2013 року

Вечеря та дегустація крафтового пива в пивоварні 
«Гостинець», найстарішому ресторані та пабі 
Словаччини (з 1542 р.); екскурсія по пивоварні з 
чемпіоном світу з розливання пива 

Розміщення в готелі «Yasmin****», м. Кошице

ГРАФІК ТУРУ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

м. Кошице / історичний центр

Виноробний регіон Токай

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



58

КОШИЦКИЙ КРАЙКОШИЦЬКИЙ КРАЙ

ТРИ НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ ТА ТРИ 
ОБ’ЄКТИ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ 
ЮНЕСКО ЗА СІМ ДНІВ
Якісна поїздка - це така поїздка, під час якої ви отримаєте масу 
задоволення, відвідаєте багато нових місць та дізнаєтесь безліч 
нової інформації. Саме такою є семиденна екскурсійна поїздка, 
сповнена яскравих пригод. Ми доставимо Вас до місць, які мають 
прикметник «TOП», і багато з них внесені до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Відкрийте для себе нові та унікальні місця 
разом з нами!

Кошице, Токай, Спішська Нова Весь і Словацький Рай, Левоча 
(ЮНЕСКО) і Спіський Град (ЮНЕСКО), Добшинська крижана 
печера (ЮНЕСКО) і Бетліар, Високі Татри, Червоний Кляштор 
і П’єніни

КОШИЦЕ
Кошице - це унікальний центральноєвро-
пейський мегаполіс та друге за величиною 
місто Словаччини. Це також місце проведення 
найстарішого марафону в Європі та другого 
найстарішого у світі. Тут Ви знайдете найдовшу 
пішохідну зону в Словаччині та найсхідніший 
готичний собор у Європі, який також є найбільшою 
церквою Словаччини - Собор Святої Єлизавети. 
Популярною зупинкою є також Східнословацький 
музей, де Ви відкриєте для себе Кошицький 
золотий скарб. Ідеальний вид на все місто Вам 
відкриється з оглядової вежі біля найбільшого 
зоопарку Словаччини. Романтичні вулички 
та неповторна літня атмосфера ресторанів в 
історичному центрі переконають Вас, що Кошице 
справді є одним з європейських мегаполісів.

ТОКАЙ
Токай - це перш за все батьківщина королівського 
спиртного, але в ньому ховається багато невідо-
мого. Це унікальне місце доповнюють не лише 
історичні погреби з туфу, бочки, наповнені вином, 
мальовничі села з багатою історією, де секрети 
минулого нині розкривають культурно-історичні 
пам’ятки, але неповторним його робить також 
наполеглива та сумлінна праця виноградарів, 
виробників вина та місцевих жителів. Казкові 
прогулянки по виноградниках та навколишній 
сільській місцевості, традиційна домашня кухня 
та приємне сільське житло зачарують усіх, хто 
відвідає цей унікальний куточок Словаччини.

ДОБШИНСЬКА КРИЖАНА ПЕЧЕРА 
Добшинська крижана печера належить до най-
більших та найгарніших унікальних природних 
об’єктів Словаччини. Це одна з найбільших у 
світі доступних крижаних печер, розташована 
за межами альпійського регіону. В 2000 році 
вона була внесена до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Добшинська крижана 
печера також відома своєю багатою історією, 
оскільки ця унікальна печера вже з часів ї ї 
відкриття користувалася великим попитом серед 
громадськості. Вона стала однією з перших у світі 
печер з електричним освітленням, а вже в 1878 
році на під’їзній дорозі до печери був створений 
культивований гірський парк.

ВСІХ МАНДРІВНИКІВ
ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

СЕМИДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

Татранський національний парк

МИ ВІДВІДАЄМО
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СПІШСЬКА НОВА ВЕСЬ 
Місто Спішська Нова Весь часто називають 
«воротами до раю». Словацького раю. Це місто 
має понад 750-річну історію, воно є ідеальною 
відправною точкою для любителів пішохідного 
туризму, шанувальників пам’яток культурної 
спадщини, що знаходяться на туристичному 
маршруті Готичний шлях та Залізний шлях, 
а також пам’яток Спиша, внесених до списку 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ

Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву 
завдяки своїм рідкісним природним цінностям та 
неймовірній красі. Словацький Рай складається 
із збережених карстових рівнин, глибоко врізаних 
річкових каньйонів, ярів і ущелин із магічними 
водоспадами, розгалуженого підземного світу 
печер і прірв та багато представленої флори й 
фауни. 

ЛЕВОЧА
Це місто по праву є одним із скарбів Східної 
Словаччини, яке своєю унікальністю завоює, 
мабуть, кожного відвідувача. Прекрасний 
центр міста оточений середньовічними мурами 
протяжністю 2 км. Саме завдяки надзвичайно 
добре збереженій історії, місто Левоча заслуговує 
своє місце серед об’єктів Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Гордістю міста є друга за 
величиною церква Словаччини - Базиліка св. 
Якуба, в інтер’єрі якої знаходиться найвищий 
у світі пізньоготичний дерев’яний вівтар 
легендарного різьбяра Майстра Павла.

Спішська Нова Весь і Національний парк 
Словацький Рай

ДЕНЬ ДРУГИЙ

(екскурсії щодня від 9:00 год. до 17:00 год.)

Трансфер Кошице – Токай

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

 Левоча (ЮНЕСКО) і Спіський Град (ЮНЕСКО)
ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Татранський національний парк
ДЕНЬ П’ЯТИЙ

Червоний Кляштор і П’єніни
ДЕНЬ ШОСТИЙ

Замок Списький Град

Замок Бетліар Повернення в Кошице
ДЕНЬ СЬОМИЙ

Добшинська крижана печера (ЮНЕСКО) 
і Бетліар

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
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ЧЕРВОНИЙ КЛЯШТОР І П’ЄНІНИ
Під горами П’єніни, в тіні Трьох Корон, височить 
Картузький монастир, який відомий як Червоний 
Кляштор. Він був побудований на початку XIV 
століття за часів Угорського королівства. На сьо-
годнішній день - це музей та відоме туристичне 
місце. Річка поблизу Червоного Кляштору впадає 
у мальовничий каньйон - Перелом річки Дунаєць. 
Найпопулярнішою туристичною атракцією цього 
місця є сплав по річці Дунаєць на традиційних 
дерев’яних плотах.

ЗАМОК БЕТЛІАР 
Замок Бетліар - це величний мисливський палац, 
оточений прекрасним англійським парком. В його 
інтер’єрі відвідувачі зможуть оцінити галерею 
картин, бібліотеку, оригінальні антикварні меблі 
та екзотичні колекції. Це єдиний садибний 
будинок у Словаччині, інтер’єр якого залишився 
недоторканим після Другої світової війни.

ТАТРАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК
Татранський національний парк - це гордість 
Словаччини, саме звідси відкривається 
прекрасний вид на один з найгарніших 
гірських хребтів у Центральній Європі, який 
часто називають «Маленькими Альпами». Це 
улюблене місце відпочинку для пішохідних 
туристів та гірськолижників. До найпопулярніших 
та найбільш відвідуваних туристичних центрів 
належать Татранська Ломніца, Старий Смоковець 
і Штрбське Плесо. Відомий туристичний путівник 
«Lonely Planet» оголосив Татри найвідомішим 
літнім європейським курортом 2019 року. 
Високі Татри – це рай для шукачів пригод. Тут Ви 
знайдете водоспади, альпійські луки та понад 
100 ультрамаринових озер.

У вартість включено
• Проживання із сніданками
• Транспорт
• Паркування
• Професійний екскурсовод 

У вартість НЕ включено
• Вхідні квитки в печери та до

культурних пам’яток, туристичні 
атракції

• Страхування подорожуючих
• Харчування та напої
• Дегустація вин 

Розмір групи
від 2 до 8 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 2

Початок/кінець маршруту
м. Кошице

Область
Східна Словаччина

Рекомендований одяг
Зручний одяг та взуття

Доступність туру
травень - жовтень

ЗАМОК СПИСЬКИЙ ГРАД
Замок Списький Град - це найбільш фотогенічне 
місце в нашому регіоні, яке не оминуло уваги 
«CNN» або «National Geographic». Це одна з 
найцінніших історичних пам’яток, гордість 
всієї країни та один із найбільших замкових 
комплексів у Центральній Європі. Не дивно, 
що замок Списький Град внесений до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Організатор

experienceslovakia.net

П’єніни

Оглядова вежа в Токаї

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



Національний парк Словацький Рай
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ВІСІМ ДНІВ, СПОВНЕНИХ КРАСИ
Для багатьох людей перебування на природі – це ідеальний спосіб 
зарядитися новою енергією. Ми пропонуємо провести разом з нами вісім 
днів, сповнених найкрасивішими туристичними маршрутами в двох 
національних парках - Словацький Рай та Татри. Здолайте вершини, 
з яких відкриваються чудові панорами на всі околиці, а після цього 
відпочиньте в найбільшому аквапарку на сході Словаччини! Якщо Ви 
досвічений турист і любитель природи, ця поїздка саме для Вас!

Національний парк Словацький Рай, Татранський національний 
парк, Аквапарк «AquaCity» Попрад 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 
СЛОВАЦЬКИЙ РАЙ

Це один із найгарніших природних регіонів 
Словаччини, який носить відповідну назву 
завдяки своїм рідкісним природним цінностям та 
неймовірній красі. Словацький Рай складається 
із збережених карстових рівнин, глибоко врізаних 
річкових каньйонів, ярів і ущелин із магічними 
водоспадами, розгалуженого підземного світу 
печер і прірв та багато представленої флори й 
фауни. 

ТАТРАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК
Татранський національний парк - це гордість 
Словаччини, саме звідси відкривається 
прекрасний вид на один з найгарніших 
гірських хребтів у Центральній Європі, який 
часто називають «Маленькими Альпами». Це 
улюблене місце відпочинку для пішохідних 
туристів та гірськолижників. До найпопулярніших 
та найбільш відвідуваних туристичних центрів 
належать Татранська Ломніца, Старий Смоковець 
і Штрбське Плесо. Відомий туристичний путівник 
«Lonely Planet» оголосив Татри найвідомішим 
літнім європейським курортом 2019 року. 
Високі Татри – це рай для шукачів пригод. Тут Ви 
знайдете водоспади, альпійські луки та понад 
100 ультрамаринових озер.

АКВАПАРК «AQUACITY» М. ПОПРАД 
«AquaCity» Попрад - це світ розваг, релаксації 
та відпочинку. В аквапарку знаходиться 13 
зовнішніх та внутрішніх басейнів з термальною 
водою, що має температуру 28 - 38 °С, водні 
гірки та понад 350 водних атракціонів. Вода 
до термальних басейнів надходить з глибини 
1300 м, за допомогою технологічного процесу 
вона охолоджується з температури 50 °С на 
36 - 38 °С, і містить понад 20 різних мінералів, 
які сприятливо впливають на здоров’я людини. 
Вода допомагає при проблемах з опорно-руховим 
і дихальним апаратом, кровообігом, нервовою си-
стемою, а також надає сприятливий косметичний 
ефект. Басейни мають поверхню з нержавіючої 
сталі, щоб мінімізувати потребу використання 
хлору. Для дезінфекції води використовується 
ультрафіолетове випромінювання, яке робить 
воду ніжною для шкіри та очей.

ЛЮБИТЕЛІВ ПІШОХІДНОГО 
ТУРИЗМУ

ЦЕЙ ТУР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ

ВОСЬМИДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

Національний парк Словацький Рай 

МИ ВІДВІДАЄМО
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У вартість включено
• Проживання із сніданками
• Транспорт
• Паркування
• Професійний екскурсовод

У вартість НЕ включено
• Вхідні квитки в туристичні атракції
• Страхування подорожуючих
• Харчування та напої

Розмір групи
від 2 до 8 осіб

* Важливо
мінімальна кількість осіб, 
необхідних для здійснення 
поїздки - 2

Початок/кінець маршруту
м. Кошице

Область
Східна Словаччина

Рекомендований одяг
• Водонепроникний одяг
• Туристичне взуття

Доступність туру
травень - жовтень

Складність туристичного 
маршруту
Легка та середня складність

Організатор

experienceslovakia.net

Татранський національний парк

Аквапарк «AquaCity» Попрад

Національний парк Словацький Рай – 
Томашовський Вигляд і Перелом Горнада

ДЕНЬ ДРУГИЙ

(екскурсії щодня від 9:00 год. до 17:00 год.)

Трансфер Кошице – Списький регіон

ГРАФІК ТУРУ

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Національний парк Словацький Рай – Суха Бела
ДЕНЬ ТРЕТІЙ

Національний парк Високі Татри – Волбергове 
Плесо через Фуркоцьку долину

ДЕНЬ П’ЯТИЙ

Національний парк Високі Татри – Кривань, 
Риси або Славковський Штит

ДЕНЬ ШОСТИЙ

«AquaCity» Попрад
ДЕНЬ СЬОМИЙ

Повернення в Кошице
ДЕНЬ ВОСЬМИЙ

Національний парк Високі Татри – Зелене 
Плесо

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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Гірський котедж «Horáreň»
Котедж розташований приблизно в 3 км від села 
Сміжани на краю рекреаційної зони Кошіарний 
Бр’єжок на кордоні Національного парку 
Словацький Рай. Від міста Спішська Нова Весь 
знаходиться приблизно за 5 км.
vlad37o@isternet.sk
www.chatahoraren.sk

«Poráč Park relax & sport centrum»
Порачська Долина, 053 23
poracpark@poracpark.sk
www.poracpark.sk

Готель «Metropol****»
м. Спішська Нова Весь, вул. Штефаниково 
Наместьє, № 2, 052 01 
кількість номерів: 52 у п’яти категоріях: 
Стандартний, Покращений, Покращений 
сімейний, Ексклюзив, апартементи Метрополь, 
президентський люкс
riaditel@hotel-metropol.sk
www.hotel-metropol.sk

Приватні апартементи «Spiš»
м. Спішська Нова Весь, вул. Спішська, № 
3, 052 01 місткість: 10 основних ліжок та 2 
додаткових ліжка
slavomira@vastusko.sk
www.penzionspis.sk

Гірський котедж «Stará Horáreň»
Лані Гута 049 25 Добшина-Ланіго Гута
info@starahoraren.sk
www.starahoraren.sk

Пансіонат «Stefani»
с. Сміжани, вул. Татранська, № 393, 053 11 
penzion@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-stefani

Пансіонат «Lesnica»
с. Сміжани, Чінгов, № 113, 053 11 
lesnica@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-lesnica

Готель «Preveza**»
м. Спішська Нова Весь, вул. За Горнадом, 
№ 12, 052 01 
recepcia@hotel-preveza.sk
www.hotel-preveza.sk 

Гірський котедж «Štefana»
с. Млинки, Гавранья Долина, 053 76 
novak@lesysnv.sk
www.lesysnv.sk/nasa-cinnost/ubytovanie

Горегронська садиба
с. Телгарт, № 50, 976 73 
info@horehronskakuria.sk
www.horehronskakuria.sk

ТОВ «PB apartments» 
м. Спішська Нова Весь, вул. Зимна, 
№ 178/43, 052 01 
reservation@pbapartments.sk

ТОВ «Patriot Corporation» 
с. Млинки, Простредний Гамор, № 389, 053 76 
ubytovanie@mlynky.net
www.mlynky.net 

Пансіонат «Ľadová»
с. Стратєна, № 12 , 049 71
info@penzionladova.sk
www.penzionladova.sk

Пансіонат «U Hanky»
с. Телгарт, № 99, 976 73 
penzionuhanky@centrum.sk
www.ubytovanietelgart.sk

Пансіонат «RESA»
м. Спішська Нова Весь, вул. Фабіні, № 10
Місткість: 35 постійних ліжок
resa@atus.sk
www.atus.sk

ПЕРЕЛІК ПАРТНЕРІВ КОМПАНІЇ «КОШИЦЕ РЕГІОН ТУРИЗМ»

Автокемпінг «Подлесок»
с. Грабушіце, Подлесок, № 573/33, 053 15 
+421 53 429 91 65
recepcia@podlesok.sk
www.podlesok.sk

СПИШ

«Compact Skydive & Flying | - 
Прокат неба»

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

Гранаріум
зерносховище з винним льохом
Пам’ятник національної культури
с. Яблонов-над-Турньоу, № 137, 049 43
+421 905 981 918
papai.lorant@stonline.sk
www.granarium.sk

Пансіонат «Konský dvor»
с. Брзотин, вул. Кружнянська, № 514, 049 51 
+421 907 947 668
restauracia@konskydvor.sk
www.konskydvor.sk

Готель «Ambassador****»
м. Кошице, вул. Главна, № 101
кількість номерів: 23
ambassador@ambassador.sk
www.ambassador.sk

Готель «Crystal***»
м. Кошице, вул. Словенскей Єдноти, № 1776/8
кількість номерів: 45
info@hotelcrystal.sk
www.hotelcrystal.sk

Конгрес-готель «Roca***»
м. Кошице, вул. Южна Тр’єда, № 117
кількість номерів: 57
info@hotelrocakosice.sk
www.hotelrocakosice.sk

Готель «Bankov****»
Долний Банков, № 1349/2
кількість номерів: 29
reception@hotelbankov.sk
www.hotelbankov.sk

Готель «Bristol****»
м. Кошице, вул. Орлья, № 3
кількість номерів: 32
info@hotelbristol.sk
www.hotelbristol.sk

Готель «Yasmin****»
м. Кошице, вул. Тиршово Набреж’є, № 1
кількість номерів: 166
info@hotel-yasmin.sk
www.hotel-yasmin.sk

Конгрес-готель «Centrum***»
м. Кошице, вул. Южна Тр’єда, № 2
кількість номерів: 52 
 info@hotel-centrum.sk
www.hotel-centrum.sk

М. КОШИЦЕ

СХІДНОСЛОВАЦЬКИЙ 
ВИНОРОБНИЙ РЕГІОН
Погреб Орехова

с. Орехова, № 89, 072 51
+421 56 69 81 180-1
michalek@pivnicaorechova.sk
www.pivnicaorechova.sk

Вино «Verita»
с. Стражске, вул. Прі Парку, № 28, 072 22 
+421 908 434 651
novak@vinoverita.sk
www.vinoverita.sk

Вино «Staško»
с. Вінне, № 348, 072 31 
+421 908 952 074
invitas@post.sk
www.vinarstvostasko.sk

ҐЕМЕР



65

ОДНОДЕННИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУР

ВИНОРОБНИЙ 
РЕГІОН ТОКАЙ
«Aqua Maria Veľaty»

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

«Tokaj Macík Winery»
с. Мала Трня, вул. Медзіпівнічна, № 174, 076 82 
+421 56 679 34 66
info@tokajmacik.sk
www.tokajmacik.sk

«J&J Ostrožovič»
с. Велька Трня, вул. Нижня, № 233, 076 82 
marketing@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk

«Chateau Grand Bari»
с. Борша, Велька Бара, № 140, 076 32 
+421 918 894 299
eventmanager@grandbari.sk
www.grandbari.sk

Пансіонат «Zlatá Putňa»
с. Вінічки, вул. Главна, № 414, 076 31 
+421 918 625 846
tokaj@zlataputna.sk
www.zlataputna.sk

Вино «Vdovjak»
с. Велька Трня, вул. Широка, № 119, 07682 
+421 911 985 673
vino@vinovdovjak.sk
www.vinovdovjak.sk

Надя Капральова –
Розміщення «Na chalupe»

с. Велька Трня, вул. Обходна, № 134/12, 076 82 
+421 905 837 829
nada.kapralova@gmail.com

ЗЕМПЛІН
Мотель «Kamenec»

с. Вінне, Калужа, № 225, 072 31 
+421 905 626 136, +421 56 6884631-3
motelkamenec@motelkamenec.com
www.motelkamenec.sk

Готель «Felícia»
с. Вінне, Калужа, № 444, 072 31
+421 905 454 585, +421 56 649 25 77
recepcia@hotelfelicia.sk
www.hotelfelicia.sk

Готель «Poštár»
Земплінська Ширава, Каменець
с. Вінне, Калужа, № 219, 072 31
+421 917 476 205, +421 56 649 20 33
www.hotelpostar.sk

«Thermal Šírava Spa Resort****»
ККалужа, № 656, 072 36 с. Калужа
кількість номерів: 37 
recepcia@thermalsirava.sk
+421 940 600 944, +421 56 285 22 00
www.thermalsirava.sk

«Wellness Hotel Chemes»
Земплінська Ширава, Каменець
с. Вінне, Калужа, № 219, 072 31 
+421 907 453 780, +421 918 538 299
+421 56 649 21 01
ors-chemes@lekosonline.sk
www.hotelchemes.sk

«Wellness Hotel Vinnay»
Віньянське озеро, 072 31 с. Вінне
+421 948 245 809
recepcia@hotelvinnay.sk
www.hotelvinnay.sk

Ресторан «Рod Hôrkou»
с. Лесне
+421 944 106 770, +421 944 106 771
restauracia@lesyservis.sk
www.lesyservis.sk

Пансіонат та кемпінг «Rybárik»
Земплінська Ширава, Горка, 072 31 с. Вінне
+421 915902283, +421 56 649 23 17
www.camprybarik.sirava.sk

Амфітеатр
Горка (Слнечний Луч)
+421 907 940 364
Fb: amfiteáter zemplínska šírava

Пансіонат «Vážka»
с. Стражське
+421 915 391 270
penzionvazka@gmail.com
www.penzion-vazka.sk

Пансіонат «Anima»
Земплінська Ширава, Медвежа Гора
+421 908 315 244
info@penzionanima.sk
www.penzionanima.sk

Готель- Європансіонат «Salaš»
Земплінська Ширава, Медвежа Гора, 072 31 
с. Вінне
salas.sirava@gmail.com
+421 908 036 849, +421 56 6492120
www.salasirava.sk

Готель «Glamour»
Калужа, № 744, 072 31 с. Вінне
+421 908 975 269, +421 56 688 05 55
recepcia@hotelglamour.sk
www.hotelglamour.sk

Пансіонат «Juliana»
Земплінська Ширава, Каменець, 072 31 с. Вінне
+421 915 950 929, +421 56 649 21 08
juliana@sirava.sk
www.juliana.sirava.sk

Готель «Merkúr»
Земплінська Ширава, Медвежа Гора, 072 31 
с. Вінне
+421 56 649 23 79
info@hotelmerkur.sk
www.hotelmerkur.sk
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Словацький національний музей
Списький музей в Левочі

м. Левоча, вул. Наместьє Майстра Павла, 
№ 40, 054 01 
www.spisskemuzeum.com
www.snm.sk

Кошицький самоврядний край
м. Кошице, вул. Наместьє Маратону М’єру, 
№ 1, 042 66 
www.vucke.sk

Кошице - Туризм
м. Кошице, вул. Главна, № 59, 040 01 
www.visitkosice.org

Регіональна туристична організація 
«Словацький Рай & Спиш»

м. Спішська Нова Весь, вул. Набреж’є Горнаду, 
№ 14, 052 01 
www.vraji.sk

Земплінська обласна
 туристична організація

м. Михайлівці, вул. Наместьє Ослободітельов, 
№ 30, 071 01 
www.dolnyzemplin.sk

Місто Спішська Нова Весь
м. Спішська Нова Весь, вул. Раднічне 
Наместьє, № 7, 052 70 
www.spisskanovaves.eu

Аеропорт Кошице
www.airportkosice.sk

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

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

Словацькі опалові шахти
с. Червениця, № 3440, 082 07 
+421 850 030 850
rezervacie@slovakiaopal.com
www.opalovebane.com

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

ТОВ «Minibuseuropa»,
транспортна компанія

район Кошице - округ, с. Дружстевна-
прі-Горнаде, вул. Заградна, № 28, 044 31 
+421 914 70 11 70
minibuseuropa@gmail.com
www.minibuseuropa.sk

«AquaCity» Попрад
м. Попрад, вул. Шпортова, № 1397/1, 05801
info@aquacity.sk
www.aquacity.sk 

ЧЛЕНИ «КОШИЦЕ РЕГІОН ТУРИЗМ»

OOCR Slovenský raj & Spiš

ІНШІ ПАРТНЕРИ



Натхнення, 
яке завжди 
поруч
Відкрийте для себе дивовижні місця Кошицького 
регіону за допомогою нашого додатку! Чи знаєте 
Ви про те, що аж 18 об‘єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО знаходиться до 100 хв. їзди автомобілем 
від міста Кошице?

 

 

 

  Кошице Регіон Туризм | м. Кошице, вул. Главна, № 48, Словацька Республіка 
  info@kosiceregion.com    www.kosiceregion.com
  +421 55 30 505 30 з App Store і Google play  

Сплануйте
свою поїздку

Насолоджуйтесь 
перевагами

Шукайте
натхнення



 vylety.kosiceregion.com

«Кошице Регіон Туризм» 
м. Кошице, вул. Главна, № 48, Словацька Республіка
+421 55 3050 530, +421 948 951 595
vylety@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

Зміна програми обумовлена.
Тур або екскурсію ми можемо варіювати та налаштовувати відповідно до Ваших вимог.

Екскурсії та туристичний пакет послуг необхідно забронювати заздалегідь.

ISBN 978-80-89839-21-6

Видання було опубліковане за фінансової 
підтримки Міністерства транспорту 
та будівництва Словацької Республіки.


