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Temperatura wewnątrz jaskini nie ulega zmianom i przez cały rok
utrzymuje się na poziomie 7˚C.

Demänovská jaskyňa slobody
032 51 Demänovská Dolina
+421 44 559 16 73
djslob@ssj.sk
www.ssj.sk
GPS: 48.998100, 19.585100

Zapraszamy do podziemi, w których każdego zwiedzającego oczarują przepiękne,
różnokolorowe nacieki naskalne, dzięki którym jaskinię zalicza się do grona najpiękniejszych
w Europie. Do wejścia do jaskini prowadzi ścieżka naukowa o długości 400 m oraz różnicy
wysokości 67 m. Trasa wycieczkowa liczy 1800 m długości i prowadzi po ponad 900
schodach. Jest to najczęściej odwiedzana jaskinia na Słowacji. 

Demianowska Jaskinia Wolności

styczeń – maj: pon. zamknięte, wt. - niedz. 9.30 – 14.00
czerwiec - sierpień: pon. - niedz. 9.00 – 16.00
wrzesień - 15 listopada: pon. zamknięte, 
wt. - niedz. 9.30 – 14.00
16 listopada - 26 grudnia: zamknięte
27-31 grudnia: pon. zamknięte, wt. - niedz. 9.30 – 14.00

Na zamku kręcono filmowe wersje słynnych baśni i bajek „Król
drozdobrody” (1984), „Księżniczka i żebrak” (1997), „Król Sokołów” (2000),
czy też pierwszą - jeszcze niemą - wersję historii o Drakuli „Nosferatu –
symfonia grozy” (1922).

Oravský hrad
027 41 Oravský Podzámok
+421 43 581 61 11, +421 43 581 61 19
muzeum@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk
GPS: 49.261816, 19.358539

listopad - marzec: pon. - niedz.  10.00 - 15.00
kwiecień: zamknięte
maj, wrzesień: pon. - niedz.  8.30 - 17.00
czerwiec: pon. - niedz. 8.30 - 17.30
lipiec, sierpień: pon. - niedz. 8.30 - 18.00
październik: pon. - niedz. 8.30 - 16.00

Jeden z najczęściej odwiedzanych i najpiękniejszych zamków Słowacji znajduje się w
miejscowości Oravský Podzámok. Z racji wybudowania go na wysokiej, górującej nad
okolicą skale, śmiało można go nazwać „orlim gniazdem”. Przez długie lata zamek był
własnością znanego rodu palatyna Juraja Turzy. W 1968 r. zamek został udostępniony
szerokiej publiczności. Obecnie słynie z „upiornego”, pełnego grozy nocnego zwiedzania
oraz różnorodnych przedstawień teatralnych.

Zamek Orawski

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?
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Legenda mówi, że nazwa Vlkolínec pochodzi od odławiania wilków do
wilczych jam. W ten sposób mieszkańcy osady chronili miasto Rużomberk
przed wilkami.

Vlkolínec
+421 918 596 432
info@vlkolinec.sk
www.vlkolinec.sk
GPS: 49.038493,19.277197

16 czerwca - 15 września: 
pon. - niedz. 09.00 - 17.00
16 września - 15 czerwca: 
wt. - pt. 09.00 - 15.00, sob.-niedz: 09.00 - 16.00

Podczas pobytu na Liptowie szkoda byłoby zapomnieć o zwiedzeniu najlepiej zachowanego
rezerwatu architektury ludowej na Słowacji. Wieś Vlkolínec została wpisana na listę zabytków
UNESCO. Pierwsze pisemne wzmianki o niej pochodzą już z XIV w. Górska wieś, cały czas
leżąca w tym samym miejscu jest zamieszkana do dziś. Liczy 19 stałych mieszkańców, którzy
mieszkają w sześciu z ogólnej liczby 55 domostw. Małe drewniane chaty pomalowane w
pastelowe kolory pochodzą głównie z XIX w. Wszystkie domostwa są drewniane, kościół jest
murowany. Cennymi obiektami we wsi są pochodząca z XVIII w. dwupiętrowa dzwonnica

postawiona z bierwion na kamiennym podłożu oraz drewniana studnia z XIX w. 

Vlkolínec

Ornamenty powstały prawdopodobnie przypadkiem, kiedy resztki
materiałów wykorzystywanych do uszczelniania domów gospodynie
spożytkowały na ich przyozdobienie, inspirując się przy tym wzorami
z tradycyjnych strojów ludowych.

Objekty ľudovej architektúry Čičmany
031 15 Čičmany 137 
+421 41 500 15 11, +421 918 187 683
muzeum@pmza.sk 
www.pmza.sk
GPS: 48.955053,18.515945

Bajkowa wioska z „piernikowymi chałupkami” - drewnianymi chatami, których zewnętrzne
ściany wieńcowe mają bogate dekoracje w formie białych wzorów geometrycznych. Ornamenty
tego rodzaju są unikalne w całej Europy Środkowej. Wioska liczy ponad 130 domów. W celu
zachowania i ochrony przykładów kultury zdobniczej dla przyszłych pokoleń, w 1977 roku część
wsi objęto ochroną w ramach Rezerwatu Zabytków Architektury Ludowej. Dzięki temu po dziś
dzień są tu kultywowane tradycje ludowe. We wzory określane nazwą ornamentyka
geometryczna wyszywane są nie tylko obrazy i obrusy, ale także przepiękne stroje ludowe.

Čičmany

czerwiec – sierpień: 
pon. - pt: 9.00 - 16.00, 
sob. - niedz. 8.00 – 17.00
wrzesień – maj: 
w poniedziałki zamknięte, 
wt.-pt: 9.00 – 16.00, 
sob. - niedz. 8.00 – 17.00

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?
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Wytrawnym turystom polecamy połączenie wycieczki do Jánošíkovych
dier z wejściem na Malý Rozsutec. Jest to ulubiony szlak ze względu na
przepiękne widoki ze szczytu.

Jánošíkove diery
Biely Potok, 013 06 Terchová
marketing@regionmalafatra.sk
www.regionmalafatra/janosikove-diery
+421 903 793 100
GPS: 49.257323, 19.066557

otwarte przez cały rok, w zimie z ograniczeniami
(Horné Diery zimą są zamknięte)

Sieć kanionów i wąwozów z 20 przepięknymi wodospadami, formacjami skalnymi o dziwacznych
kształtach, chodnikami z kładkami, drabinami i łańcuchami – tak można opisać jedną z
najpiękniejszych tras turystycznych Parku Narodowego Mała Fatra, na której przeżyjecie jedną
z najpiękniejszych wycieczek na Słowacji. Jánošíkove diery znajdują się w Narodowym Rezerwacie
Przyrody Rozsutec i składają się z trzech jednolitych części: Dolné diery, Nové diery i Horné diery.
Dzięki małej różnicy wzniesień krótka trasa okrężna po Jánošíkovych dierach jest dostępna także
dla seniorów i małych dzieci. Jednakże, aby poznać całe ich piękno należy przejść dłuższą trasą.

Punkty wyjścia na szlak znajdują się we wsiach Štefanová i Biely Potok.

Jánošíkove diery

Pierwsza wzmianka o rzemiośle lutowania i drutowania pochodzi z XVIII w., zaś
jego kolebką są okolice miasta Trenčín i region Kysuce. Chłopi pochodzących z tych
biednych dawniej terenów Słowacji, często pracowali na Śląsku, gdzie nauczyli się
technik druciarskich. Stosowali je do naprawy glinianych naczyń, produkcji
drobnych przedmiotów, a z czasem do tworzenia dzieł rzemiosła artystycznego.

Hrad Budatín  
Topoľová 1, 010 03 Žilina
+421 41 500 15 10, +421 41 500 15 11
simko@pmza.sk
www.pmza.sk
GPS: 49.236291, 18.734128

Szkoda byłoby wyjechać z Żyliny bez zwiedzenia jednego z najstarszych średniowiecznych
zamków Słowacji. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z XIV w., a związana jest ze
śmiercią jego właściciela, którym był Matúš Čák Trenčiansky. Zamek Wodny miał za zadanie
obronę dolin rzek Kysuca i Váh. Dziś ma w nim siedzibę Muzeum Poważskie w Żylinie, w
którym urządzono ekspozycję dawnej sztuki łatania naczyń i produkcji drobnych wyrobów
drucianych - jedyną tego rodzaju na świecie. Zamek otoczony jest zabytkowym parkiem,
po którym można pospacerować lub urządzić sobie w nim piknik.

Zamek Budatín i wystawa druciarstwa

przez cały rok wt.-niedz.: 9.00 - 17.00 

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?
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Wodospad Rohacki swoją wielkością konkuruje z innymi tatrzańskimi
wodospadami. Ma z nimi wspólny rodowód polodowcowy. Leży on na
wysokości 1340 m. n.p.m. 

Roháče – Spálená
027 32 Zuberec
www.visitorava.sk
GPS: 49.206951, 19.742113

Stawy Rohackie to 6 jeziorek pochodzenia polodowcowego. Leżą one w Dolinie Rohackiej,
zaś ich wyjątkowość polega na tym, że znajdują się niżej niż jeziora w Tatrach Wysokich.
Największe z nich o powierzchni 2,22 ha ma głębokość 7 metrów. By do nich dotrzeć, należy
pójść ścieżką naukową „Rohackie jeziora”. Jest to szlak o średnim stopniu trudności
biegnący do Wodospadu Rohackiego, zalecany też dla rodzin z dziećmi,. Nagrodą za wysiłek
są piękne widoki w interesującej scenerii na łonie przyrody.

Stawy Rohackie

Na górze Beskýd nie da się wybudować serpentyn, nie ma na niej dość miejsca na
ukształtowanie łuków torów. Dlatego opracowano system trawersów - miejsc z
rozjazdami i zwrotnicami do zmiany kierunku ruchu składu pociągu (wielokrotnego
zawracania). System ten polegał na tym, że lokomotywa ciągnęła skład do rozjazdu,
a po dojechaniu do niego lokomotywa była zaczepiana do drugiego końca składu, przez
co zmieniał on kierunek jazdy i tak skład kontynuował jazdę do kolejnego rozjazdu,
gdzie znów zmieniał się kierunek jazdy składu i tak, aż pociąg dotarł do celu.

Historická lesná úvraťová železnica 
023 05  Nová Bystrica – Vychylovka
+421 41 439 72 19
zeleznicka@kysuckemuzeum.sk 
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.354729,19.030562

Przeżyj wyjątkową podróż leśną wąskotorową kolejką trawersową, która umożliwia
pokonanie na krótkim odcinku dużej różnicy wysokości. W przeszłości linia ta służyła do
zwózki drewna z okolicznych lasów. Obecnie zrekonstruowany odcinek dawnej Kysucko-
Orawskiej leśnej kolei żelaznej od stacji Kubátkovia po przełęcz Beskyd (ok. 8 km) jest
częścią ekspozycji Muzeum Wsi Kysuckiej nazwanej „Zabytkowa leśna kolejka trawersowa”.

Zabytkowa leśna kolejka trawersowa

maj - październik: 
pon. - pt. 9.00-17.00, sob. - niedz. 9.00 - 18.00 

Czy wiesz, 
że... ?
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Na Trójstyku odbywają się regularne spotkania przyjaciół organizujących
różne przedsięwzięcia, np. „Sylwester na Trójstyku”, rajd turystyczny
„Przez trzy państwa Europy”, „Uroczystość Eucharystii” albo popularny
„Góralski maraton”.

Trojmedzie 
023 13 Čierne 
GPS: 49.517195, 18.850902
www.regionkysuce.sk

Czy stałeś już kiedykolwiek na terytorium 3 państw jednocześnie? Miejsce, gdzie stykają się
granice Słowacji, Polski i Republiki Czeskiej oznaczono 3 granitowymi monolitami, które
posadowiono w 1995 roku. Po stronie czeskiej i słowackiej umieszczono dwie zadaszone
altany z miejscami na rozpalanie ognisk, zaś z polskiej strony do Trójstyku prowadzą schody
i bezbarierowy asfaltowy szlak dla osób na wózkach inwalidzkich, matek z dziećmi w wózkach
i rowerzystów. Łączą się w tym miejscu tereny należące do słowackiej miejscowości Čierne,
morawskiej wsi Hrčava i polskiej gminy Istebna. Dostać się tu można ze słowackiej

miejscowości Čierne, polskiej Istebnej i czeskiej Hrčavy.

Trójstyk

Najniebezpieczniejszymi odcinkami na rzece Wag są okolice skał Margita i Besná.
W latach 1937 - 1938, podczas budowy tunelu dla drugiej linii kolejowej w
Przesmyku Strečnianskim wysadzano skały dynamitem. Do dzisiaj na tym odcinku
są liczne kaskady. 

Plte na Orave
027 41 Horná Lehota 59
+421 911 358 182
plte@orava.sk
www.plte-orava.sk
GPS: 49.255980, 19.394045

Plte na Váhu
SNP 20, 013 24 Strečno
+421 907 196 999
info@plte-strecno.sk
www.plte-strecno.sk
GPS: 49.178036, 18.863809

W przeszłości flisactwo było ważnym źródłem zarobkowania dla mieszkańców biedniejszych regionów,
głównie Orawy i Liptowa. Początkowo flisacy dowozili drewno z rejonów obfitujących w jego duże
ilości do rejonów niezalesionych, zwłaszcza tych znajdujących się  na południu Słowacji. Przewożonym
towarem była zatem sama jednostka pływająca, jednakże na przestrzeni wieków tratwy zostały
udoskonalone do tego stopnia, że przewożono nimi inne wyroby. Obecnie także można przeżyć podróż
tym nietypowym środkiem transportu: po rzece Wag przepływając przez atrakcyjną krajobrazowo
okolicę pod zamkiem Strečno albo po rzece Orawa mając przepiękny widok na Zamek Orawski.

Tratwy na Orawie i na Wagu

kwiecień - październik

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?
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Malá Fatra

www.regionmalafatra.sk

przez cały rok 
pon. – zamknięte
wt.-niedz.: 9.00 - 17.00 

Zamek Lietava jest jednym z najrozleglejszym słowackich zamków - uważa się go za drugi co
do wielkości na Słowacji. Początki zamku sięgają XIII wieku. Ostatnim znaczącym właścicielem
zamku Lietava był na początku XVII w. palatyn Juraj Thurzo. Rekonstrukcją i konserwacją zamku
zajmuje się ochotnicze „Zrzeszenie na rzecz ratowania zamku Lietava”. Na zamek Lietava
dotrzemy niebieskim szlakiem turystycznym z miejscowości Lietava-Majer (ok. 30 min.). Bardziej
stroma droga na zamek prowadzi z miejscowości Lietavská Svinná (od przystanku
autobusowego) zielonym szlakiem turystycznym (ok. 40 min.).

Zamek Lietava

Hrad Lietava
013 18 Lietava
+421 905 515 330
zdruzenie@hradlietava.sk
www.hradlietava.sk
GPS: 49.162466, 18.684494

W zamku Bytča odbywał służbę wojskową - jako żołnierz straży - Juraj Jánošík.
Spotkał tu  uwięzionego kysuckiego rozbójnika Tomasza Uhorčíka, który namówił
go, aby został zbójnikiem.

Pałac Ślubów został wybudowany na początku XVII w. przez węgierskiego palatyna Juraja Thurzo.
Wybudował go głównie na potrzeby uroczystości weselnych swoich siedmiu córek. Pałac wraz z
przyległymi terenami jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury renesansowej w
Europie Środkowej. Zwiedzając pałac można też obejrzeć wystawę poświeconą słowackim
zabytkom architektury wpisanym na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Pałac Ślubów w mieście Bytča

Sobášny palác v Bytči
Zámocký areál, 041 01 Bytča
+421 41 552 90 27
horvatova@pmza.sk
www.pmza.sk
GPS: 49.220439, 18.559324

W drodze z Żyliny do Martina można sobie zaplanować przystanek, aby zwiedzić średniowieczny
zamek Strečno górujący na ostańcu nad rzeką Wag. Jego historia sięga połowy XIV w. Do zamku
dojdziemy przyjemnym spacerem przez drewnianą wieś Paseka, wybudowaną na wzór wsi
średniowiecznych. Z zamku roztacza się piękny widok na Wąwóz Strečnianski. 

Zamek Strečno

Hrad Strečno
Hradná 1, 013 24 Strečno 
+421 41 569 74 00
repanova@pmza.sk
www.pmza.sk
GPS: 49.174202, 18.860682

Na zamku Strečno żyła szlachcianka Zsófia Bosnyák, która pomagała chorym i
biednym. Po jej śmierci zwłoki pozostały w stanie nienaruszonym pomimo, że jej nie
mumifikowano, ani nie balsamowano. Z tego między innymi względu była uważana
za świętą.

kwiecień - wrzesień: pon. - niedz. 9.00-18.00 
(ostatnie wejście o 17.00); październik: pon. -
niedz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o 15.00)
listopad: sob. - niedz. 9.00-16.00 (ostatnie 
wejście o 15.00); grudzień - marzec: zamknięte

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

Mała Fatra
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Bielskie skały górujące nad wsią Belá w Małej Fatrze są ulubionym miejscem wspinaczek. W
miejscowości Belá należy skręcić z głównej drogi w kierunku grzbietu Małej Fatry, aby idąc wzdłuż
Doliny Belianskiej obok potoku o tej samej nazwie dotrzeć na koniec wsi. Stąd po zaledwie
kilkuset metrach należy wejść na żółty szlak, prowadzący wprost w kierunku Bielskich Skał, gdzie
dotrzemy po krótkiej, lecz ostrej wspinaczce.  Strome odcinki wiodące na taras widokowy są
zabezpieczone podejściami i łańcuchami. Oznaczony szlak turystyczny prowadzi do trzech
zabezpieczonych tarasów widokowych z pięknymi panoramami. Trasa zajmuje 1 – 1,5 godziny.
Punktem wyjściowym jest Dolina Bielska, obok wsi Belá. 

Bielskie skały

Belské skaly
013 05 Belá
www.regionmalafatra.sk
GPS: 49.221028, 18.955667

W Muzeum Krajoznawczym w mieście Krásno nad Kysucou wystawiona jest
naturalnych rozmiarów samica mamuta – muzealna kopia.

W mieście Krásno nad Kysucou możemy podziwiać dwa zabytkowe mosty. Most kamienny Blažkov,
który został zbudowany w 1835 roku przy wjeździe od strony miasta Kysucké Nové Mesto, biegnie
na wysokości ok. 10 metrów nad małą doliną Potoku Drozdovskiego. Ma około 50 metrów całkowitej
długości i prawdopodobnie jest najdłuższym kamiennym mostem na Słowacji. Drugi z mostów, to
zbudowany w 1891 roku most żelbetowy nad rzeką Bystrica. Jest jednym z największych po dziś
dzień zachowanych mostów żelbetowych w Europie Środkowej. Obydwa jego łuki mają

średnicę 16,45 m. Na moście ustawiono figurę Jana Nepomucena, patrona i opiekuna mostów.

Zabytkowe mosty w mieście Krásno nad Kysucou

Muzeum Krajoznawcze 
w mieście Krásno nad Kysucou
1. mája, 023 02 Krásno nad Kysucou
+421 41 562 23 38
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.395292, 18.831354

Most żelbetowy na rzece Bystrica
GPS: 49.399412, 18.839707
Most kamienny Blažkov
GPS: 49.364928, 18.835783
www.regionmalafatra.sk

Miłośników historii i zagadek zapraszamy do odkrywania tajemnic pomieszczeń podziemnych,
tzw. „katakumb“ leżących pod kościołem p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Placu
Mariańskim. Podczas zwiedzania przewodnik powie wiele ciekawostek, między innymi opowie o
tym, jak w pomieszczeniach tych ukrywały się przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego
żydowskie dzieci. Zainteresowani zwiedzaniem powinni zgłosić się w Biurze Informacji
Turystycznej w Żylinie. Terminy ustalane są z reguły z miesięcznym wyprzedzeniem.

Katakumby pod kościołem p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola
Mariánske námestie, 
010 01 Žilina
info@tikzilina.eu
www.tikzilina.eu
+421 907 845 567
+421 41 723 31 86
+421 949 480 569 – sprievodca
GPS: 49.223179, 18.738594

W Żylinie, w górnej części muru obronnego (Horný Val), tuż obok kościoła parafialnego, stoi Wieża
Buriana. Jej nazwa pochodzi od nazwiska właściciela (w latach 1526-1529) zamku Strečno
Buriana Svetlovskiego, który pełnił wtedy funkcję wójta Żyliny. W przeszłości wieża służyła jako
dzwonnica i punkt obserwacyjny w przypadku pożaru lub napadu wrogów. Obecnie Wieża Buriana
jest udostępniana zwiedzającym podczas 30 min. wycieczek organizowanych przez Biuro
Informacji Turystycznej w Żylinie.

Wieża Buriana

Burianova veža
Horný Val, 010 01 Žilina
info@tikzilina.eu
www.tikzilina.eu
+421 907 845 567, +421 41 723 31 86
GPS: 49.223998, 18.740755

październik - maj: wt.-śr. 11.00, 14.00, 15.00
czerwiec -wrzesień: pon., wt., śr. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00; * należy dokonać wcześniejszej
rejestracji w TIK Žilina

Czy wiesz, 
że... ?
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Od prawie 120 lat Terchová jest znana ze swojej niepowtarzalnej tradycji muzycznej, o czym
regularnie przypomina „Terchovskie święto państwowe“, zwane Dniami Janosika. Corocznie, na
początku sierpnia, Terchová staje się sceną Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego.
Obok dominującego folkloru nie brak prezentacji innych gatunków muzycznych, wernisaży,
wystaw, prezentacji rzemiosł ludowych, bicia okazjonalnych dukatów, pokazów fajerwerków.
Nieodłączną częścią ostatniego dnia Dni Janosika jest organizowany od 1968 r. niezwykle
atrakcyjny dla oglądających orszak zaprzęgów konnych.

Dni Janosika w Terchovej

Obec Terchová
+421 41 569 51 38
terchova@terchova.sk
www.terchova.sk
www.janosikovedni.sk

Sierpień

Budynek synagogi neologicznej jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych żydowskich
budowli sakralnych na Słowacji. Budowlę usytuowano w miejscu pierwotnej synagogi z roku
1881. Nowoczesny budynek z kopułą zaprojektował znany na całym świecie niemiecki architekt
Peter Behrens. Prace budowlane przebiegały w latach 1928 - 1931. Po II wojnie światowej
budowla służyła najpierw jako sala teatralna i koncertowa, a potem jako aula Wyższej Szkoły
Transportu, by później, tj. aż do roku 2010 mieściło się w niej kino. Wnętrze synagogi zostało
gruntownie przebudowane. Od roku 2012 trwa rozległa rekonstrukcja, podczas której odkryto
pierwotne elementy wnętrza. Dziś są w niej organizowane imprezy kulturalne.

Nowa synagoga w Żylinie

Nová synagóga Žilina
J. M. Hurbana 220/11, 01001 Žilina
+421 907 137 145
marek@novasynagoga.sk
www.novasynagoga.sk
www.stanica.sk
GPS: 49.224839, 18.737319

Straník to wzgórze z doskonałym widokiem na miasto Żylina. „Wzgórze wzgórz“ dla pilotów
szybowców oraz szybujących na lotniach i paralotniach. Wzgórze ma fantastyczne położenie z
długimi przedpolami, łatwym dostępem, doskonalą termiką i z możliwością wznoszenia się
dosłownie w każdym kierunku. W jego okolicy znajduje się wiele miejsc do bezpiecznego
lądowania. Wszystkie te atrybuty czynią z niego centrum lotów bezsilnikowych, które praktykuje
się tu od 1917 roku. Jest to jedna z najlepszych tego rodzaju lokalizacji w Słowacji.

Na Straník
010 03 Žilina – Zástranie
www.regionmalafatra.sk
GPS: 49.236481, 18.825689

Na stoku góry Chleb wytyczono najbardziej stromą trasę zjazdową na Słowacji.

Ośrodek narciarski leżący w sercu Parku Narodowego Mała Fatra, zaledwie 3 km od Terchovej,
jest idealnym miejscem do uprawiania freeride, skialpinizmu, turystyki zimowej i snowboardingu.
W sezonie letnim we Vrátnej znajdą coś ciekawego dla siebie miłośnicy turystyki pieszej,
wycieczek, odpoczynku na łonie przyrody i poszukiwacze wrażeń. 

Vrátna Free Time Zone

Straník

Vrátna Free Time Zone
013 06 Terchová
+421 903 266 231 
infocentrum@vratna.sk  
www.vratna.sk
GPS: 49.228059, 19.035909

W kwietniu 2016 r. wybudowano tu kładkę, która w tym samym roku została
nagrodzona jako „Budowa 2016 roku” w kategorii architektury plenerowej.

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?



Rajecká dolina

www.rajeckadolina.sk
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Należy do największych rzeźb w drewnie na Słowacji. Mistrz Jozef Pekara z Rajeckich Teplic
tworzył to dzieło przez 15 lat, począwszy od 1980 roku. Oprócz tradycyjnych elementów
dotyczących narodzin i życia Chrystusa w szopce prezentowane są dzieje narodu słowackiego.
Rozmiary szopki: 8,5 m długości, 2,5 m szerokości i 3 m wysokości.

Drewniana szopka w miejscowości Rajecká Lesná

Slovenský betlehem
013 15 Rajecká Lesná
+421 41 548 81 34
betlehem@rajeckalesna.org
www.betlehem.rajeckalesna.org
GPS: 49.043909, 18.634856

pon.: zamknięte
wt. -sob. 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.30
niedz. 9.30 - 10.30, 13.00 - 16.00, 
zamknięte podczas mszy

W szopce znajduje się łącznie 300 figur, z których ponad połowa porusza się.  

Symbolem Doliny Rajeckiej bez wątpienia jest szczyt (1351 m n. p. m.). Ta góra, która jest jednocześnie
pełna skał i pastwisk znajduje się w południowej części Lúčanskiej Małej Fatry i jest doskonałym
punktem widokowym na okoliczne pasma górskie a niezapomniany wygląd Kľaka przyciąga rzesze
turystów. Na szczycie umieszczono słowacki podwójny krzyż oraz tablicę informacyjną z opisem
widoków ze szczytu. Dostęp z Przełęczy Fačkovskiej.

Narodowy Rezerwat Przyrody Kľak

Fačkovské sedlo
64, 013 15 Fačkov
www.rajeckadolina.sk
GPS: 48.963716, 18.611559

Pasmo górskie Mała Fatra dzieli się na rozdzielone przełomem rzeki Wag części
Kriwańską i Lúčanską. Nazwy pochodzą od najwyższych szczytów obydwu części –
Kriváň i Veľká Lúka.

Kalwarię (Drogę Krzyżową) w Maryjnym Centrum Pielgrzymkowym w Rajeckej Lesnej (Frivaldzie)
tworzy kompleks 14 kapliczek – stacji drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa  oraz jednowieżowy
kościół Wniebowstąpienia Pana. Pod Kalwarią znajduje się Kaplica Lourdyjska, z której wypływa
źródlana woda zawierająca minerały magnezu i wapnia, o której pielgrzymi twierdzą, że ma
własności lecznicze. 

Kalwaria z Kaplicą Lourdyjską w Rajeckiej Lesnej

Frivaldská kalvária
013 15 Rajecká Lesná
+421 41 5488191
www.rajeckadolina.sk 
GPS: 49.040140, 18.638784

Kalwaria w Rajeckej Lesnej została wybudowana w latach 1920-1921 z darów serca
krajan z miejscowości Frivald żyjących w Ameryce.Czy wiesz, 

że... ?
Czy wiesz, 

że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

Dolina Rajecká
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Zapraszamy do wypoczynku w leczniczej wodzie termalnej, która pomaga w leczeniu chorób
układu mięśniowo-szkieletowego, chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, chorób
zwyrodnieniowych nerwów, mięśni i chorób zawodowych - choroby kości, stawów, mięśni i
ścięgien, które są leczone przy pomocy bogatego zestawu procedur leczniczych. Skorzystać też
można z kuracji pitnych, okładów błotnych, bogatego wyboru pobytów leczniczych i
wypoczynkowych, kompleksu basenów i „świata sauny”. 

Słowackie Uzdrowisko Rajecké Teplice

Slovenské liečebné kúpele 
Rajecké Teplice
Osloboditeľov 131/4, 
013 13 Rajecké Teplice
+421 41 549 42 56
+421 905 861 384
spa@spa.sk
www.spa.sk 
GPS: 49.129434, 18.682171

Pole golfowe z 9 dołkami z zadaszonym driving range, domkiem klubowym i doskonałej jakości
miejscami do ćwiczeń znajduje się między miejscowościami Veľká Čierna i Malé Lednice.
Dysponuje ono trzema zestawami tee box’ów do ćwiczenia uderzeń, przy czym najdłuższe żółte
z 18 dołkami mają 3932 m. Dość duże różnice wysokości i niezbyt wielkie green’y wymagają
precyzji i są wyzwaniem nawet dla doświadczonych golfistów.  Nowością tego terenu są 2 pola
footgolfowe.  

Golfpark Rajec

Golf Park Rajec
015 01 Veľká Čierna
+421 917 477 235
www.golfparkrajec.sk
GPS: 49.085231, 18.592289

w sezonie: kwiecień - listopad

Ciekawostką środowiska przyrodniczego Skał Súľovskich jest występowanie zjawiska
inwersji termicznej. W dolinie utrzymuje się chłodniejsze powietrze, dzięki czemu w
niżej położonych partiach rosną rośliny typowe dla wyższych pasm górskich.

W odległości około 10 km od miasta Bytča, w Chronionym Parku Krajobrazowym Strážovské
Vrchy znajduje się jedna z najbardziej znanych formacji skalnych na Słowacji – Narodowy
Rezerwat Przyrody Skały Súľovské. Wyjątkowość tego obszaru podkreślają liczne twory i
formacje skalne o dziwnych kształtach, które wprawiają w podziw, do czego jest zdolna przyroda.
Turystycznymi punktami wyjściowymi do Skał Súľovskich są miejscowości: Súľov-Hradná,
Hričovské Podhradie, Hlboké nad Váhom, Hrabové i Jablonové.

Skały Súľovské

Súľovské skaly
013 52 Súľov–Hradná
urad@sulov-hradna.sk
www.sulov-hradna.sk
GPS: 49.166667, 18.583333

Zgubiona Maczuga to formacja skalna powstała wskutek erozyjnego działania mrozu i wody,
która przyjęła nietypową formę ściśniętej pięści, w przybliżeniu 12 metrów wysoką. Bezpośrednio
z Rajeckich Teplic dotrzemy do niej po ok. 2 godzinach pieszej wędrówki ścieżką naukową. Tablice
informacyjne opisują szczegółowo nie tylko okoliczną przyrodę, lecz także interesującą dzieci i
dorosłych legendę o olbrzymie. Do Maczugi dotrzemy też wyznaczonym szlakiem turystycznym
z miejscowości Zbyňov albo z miejscowości Súľov, z drugiej strony.

Zgubiona Maczuga 

Stratený budzogáň 
013 52 Súľov-Hradná
www.rajeckadolina.sk
GPS: 49.127867, 18.619836

Czy wiesz, 
że... ?
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Zoo Kontakt

Park miniatur Mini Słowacja

Czy chciałbyś choć na chwilę znaleźć się z średniowiecznej osadzie z przywilejami i prawami
ówczesnych miast? Zapraszamy do odwiedzenia skansenu, który prezentuje unikatowe zabytki
dziedzictwa kulturalnego dawnego Liptowa. W muzeum tym można zwiedzić ekspozycję jednej
z najstarszych zachowanych na Liptowie siedzib ziemiańskich oraz wystawę Poważskiej kolejki
wąskotorowej z czasów I wojny światowej.

Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie  

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
032 42 Pribylina
skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk
+421 44 52 93 163
www.liptovskemuzeum.sk  

W 2008 r. w Muzeum Wsi Liptowskiej nakręcano film Juraja Jakubisko o krwawej
hrabinie Elżbiecie Báthory. 

Pogłaskać papugę, popatrzeć z niewielkiej odległości na tygrysa albo nakarmić owieczkę?
Wszystko to oferuje największy ogród zoologiczny na Liptowie. Opiekunowie chętnie oprowadzą
zainteresowanych po świecie zwierząt tak, jak nigdy dotychczas - z bliskim kontaktem. Kontakt
ze zwierzętami to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych.

Zoo Kontakt
Ráztocká, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 919 220 760
info@zookontakt.sk
www.zookontakt.sk
GPS: 49.104822, 19.570534

sezon letni: pon. - niedz. 9.00 – 19.00
sezon zimowy: pon. - niedz. 9.00 – 16.00

Wolontariusze w zoo opiekują się zwierzętami tego wymagającymi, gdyż bez opieki
człowieka nie przeżyłyby na wolności. Wiele z nich było zranionych, chorych,
porzuconych albo z innych powodów nie mogły powrócić do samodzielnego życia.
Zwiedzający mogą się z bliska zapoznać z życiem ponad 400 zwierząt należących
do 115 rodzajów.

Słowacja jest bogata w zabytki kultury. Znajduje się tu około 30 000 zabytków historycznych.
Park Mini Slovensko ma za zadanie zainteresować zwiedzających tym bogactwem. Na wystawie
w miejscowości Liptowski Jan umieszczono 14 modeli słowackich zabytków kultury. Modele
wykonane są w skali 1:25, a przy ich wykonaniu położono szczególny akcent na dokładne
odwzorowanie szczegółów. Wystawa wciąż powiększa się o nowe modele. 

Mini Slovensko, Jánska dolina, 
032 03 Liptovský Ján – uzdrowisko
+421 905 449 697
fischer@minislovensko.sk
www.minislovensko.sk 
GPS: 49.033139, 19.673880

sezon letni: pon. - niedz.: 9.00 – 17.00, 
czerwiec –  lipiec: pon. - niedz.: 9.00 – 18.00
sezon zimowy: pon. - niedz. 9.00 – 16.00

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

Miniatury budowli powstawały w ciągu 11 lat.

Liptów
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Liptowskie Morze zatopiło 13 miejscowości.

Zapraszamy do pobytu nad największym sztucznym zbiornikiem wodnym w Słowacji. Mieszkańcy
Liptowa wybudowali go, aby chronić region przed powodziami. Zbiornik wodny ma powierzchnię
22 km² i maksymalną głębokość 43 m, zaś dzięki swojej wielkości i ilości zgromadzonej wody w
pełni zasłużył sobie na nazwę Słowackiego lub Liptowskiego Morza. Latem można uprawiać
sporty wodne, windsurfing, pływać łódką, na rowerach wodnych, żeglować, zażywać kąpieli, łowić
ryby, jeździć na skuterach wodnych oraz przeżyć niezapomniane chwile w czasie rejsu statkiem.

Liptovská Mara

Liptovská Mara
032 22 Liptovský Trnovec 22 
+421 905 828 444
recepcia@maracamping.sk
www.maracamping.sk
lod@maracamping.sk
www.lodmaria.sk
GPS: 49.106039, 19.518809

Liczący 6,1 km szlak turystyczno-edukacyjny ukazuje dolinę w sposób, w który dotychczas nie
poznali jej nawet tutejsi mieszkańcy. Wzdłuż trasy ustawiono 10 tablic odkrywających tajemnice
tutejszej fauny i flory. Największym magnesem jest 24 metrowej wysokości wodospad oraz
przełęcz o 64 metrowej długości, będąca jednocześnie najwyżej położonym, na wysokości 580
m. n.p.m, miejscem szlaku. Punktem wyjściowym jest parking przy kolibie „U dobrego pasterza”.

Szlak turystyczno-edukacyjny Dolina Čutkovská „Znana - nieznana“

Dolina Čutkovská
Čremošná 8684 
034 06 Ružomberok
www.visitliptov.sk
GPS: 49.081712, 19.255160

Najnowocześniejsze i jedyne w swoim rodzaju muzeum na Słowacji. Można tu obejrzeć i
podpatrzyć świat przyrody, począwszy od podziemi aż po wysokie góry. Muzeum jest oczywiście
interaktywne, a zwiedzający mają możliwość zajrzeć do barłogu niedźwiedzia lub pełzać w jaskini.
Wystawione eksponaty są uzupełnione efektami świetlnymi i dźwiękowymi, dzięki czemu ma się
wrażenie rzeczywistego spaceru po lesie.

Słowackie Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii

Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 547 72 30
smopaj@smopaj.sk
www.smopaj.sk 
GPS: 49.082496, 19.616596

Jaskinia jest ulubionym miejsce zimowania nietoperzy? Żyje ich tam 7 rodzajów.

Jedyna dostępna przez cały rok i codziennie otwarta jaskinia w regionie Liptowa. Leży w
miejscowości Liptovský Ján. Jaskinia Staniszowska jest jedną z najstarszych znanych jaskiń
Liptowa i całej Słowacji. Wspaniałych niezapomnianych wrażeń dostarcza wspólne odkrywanie
magicznych podziemi z przewodnikami - speleologami. Można się przechadzać wzdłuż ścian, na
których spływająca woda wymodelowała nie dające się opisać kształty. Przy wejściu każdy ze
zwiedzających otrzyma zakładaną na czoło lampę. Nie wymaga się specjalnego ubrania ani

obuwia. Idealna wycieczka dla całej rodziny.

Jaskinia Staniszowska

Stanišovská jaskyňa
032 03 Liptovský Ján
+421 908 640 061
www.stanisovska.sk
GPS: 49.008053, 19.677789

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

przez cały rok 
pon. – niedz. 10.00 - 16.00  h

16. 6. – 15. 9.: pon. - pt. 9.00 – 18.00, wt. zamknięte,
sob. - niedz. 12.00 – 18.00; 16. 9. – 15. 6.: pon. - pt.
9.00 – 17.00, wt. - zamknięte, sob. - niedz. 
9.00 – 11.00 tylko po wcześniejszym uzgodnieniu

Zwykłe pierwiastki chemiczne wydają dźwięki. Wystarczy odwiedzić muzeum, wybrać na
tablicy jeden spośród pierwiastków krzem, siarkę lub aluminium a z głośników popłynie
charakteryzująca je melodia.

Czy wiesz, 
że... ?

Do prac przy schodkach i mostkami wykorzystano 300 metrów prętów żelaznych
służących do stabilizacji oraz 7 metrów sześciennych drewnianych okrąglaków.Czy wiesz, 

że... ?
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Zapraszamy do wypoczynku i rozrywki w 5 zewnętrznych basenach z wodą ogrzewaną lub w 8
basenach z wodą termalną. Strefa rozrywki dla miłośników wrażeń oferuje 6 zjeżdżalni. Można
też zażyć prawdziwej morskiej kąpieli w basenie z prawdziwymi falami morskimi. Zapraszamy
do nurkowania do zatopionych wraków z profesjonalnymi instruktorami, spływu Rist River i do
szaleństw w basenie z pulsującą kulą.

Aquapark Bešeňová

Aquapark Bešeňová
034 83 Bešeňová 136
+421 44 430 77 08
info@ginoparadise.sk
www.ginoparadise.sk
GPS: 49.099983, 19.445714

Na górnej stacji kolejki linowej Funitel na odwiedzających czeka najwyżej na
Słowacji położony „Rum Bar” oraz najwyżej w Europie Środkowej położony hotel -
„Rotunda”.

Kilometry naśnieżanych tras zjazdowych, strefy freeride, najnowocześniejsza kolej linowa Funitel
oraz 15-osobowa kabinowa - to wszystko znajdziesz w ośrodku narciarskim pod Chopkiem.
Ośrodek cieszy się też zainteresowaniem latem dzięki możliwości łatwego dostania się na szczyt
Chopok, wędrówek szlakami i podziwiania niedających się zapomnieć widoków Tatr. 

Jasná Nízke Tatry

Jasná Nízke Tatry
031 01 Demänovská Dolina
+421 907 886 644
info@jasna.sk
www.jasna.sk
GPS: 48.970759, 19.584558

Aquapark wykorzystuje ujęcia źródeł wód geotermalnych o temperaturze 60,5 °C,
wydostających się z głębokości 1987 metrów.

Całoroczny zespół kąpielisk znajduje się na wschodnim brzegu Liptowskiej Mary. Aquapark
dysponuje 26 zjeżdżalniami i 14 basenami z wodą słoną, termalną i krystalicznie czystą o
temperaturze do 40˚C. Dzięki stabilnej temperaturze ok. 32˚C i żywej egzotycznej florze Tropical
Paradise oferuje swoim gościom nadmorską atmosferę bez względu na pogodę i porę roku.
Ponadto specjalna przeźroczysta folia pozwala na podziwianie wspaniałej scenerii Tatr oraz daje
możliwość opalania się bezpośrednio pod dachem.

Aquapark Tatralandia
Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 915 834 644 
info@tatralandia.sk
www.tatralandia.sk
GPS: 49.104842, 19.570623

Aquapark Tatralandia

Nowością jest unikatowy surferski kompleks „Surf Waves Tatralandia“. Wewnętrzny
stymulator wytwarza fale przypominające te oceaniczne. 

Jedno z najstarszych uzdrowisk Słowacji, leżące w miejscowości Lúčky na pograniczu regionów
Orawy i Liptowa oferuje kompleksowe leczenie chorób kobiecych, onkologicznych, układu
trawiennego, nerwowego i ruchowego. Temperatura leczniczej wody termalnej w basenach
zewnętrznych i wewnętrznych waha się od 28 do 38°C. Działający przez cały rok AQUA-VITAL
Park z zespołem saun oferuje też usługi typu wellness i jest doskonałym miejscem dla
odpoczynku i relaksu.

Uzdrowisko Lúčky

Kúpele Lúčky 
034 82 Lúčky 
www.kupele-lucky.sk
recepcia@kupele-lucky.sk
kupele@kupele-lucky.sk
+421 44 437 51 11
GPS: 49.135039, 19.397643

Źródlana woda mineralna wykorzystywana we wszystkich basenach i oddzielnych
kąpieliskach nadaje się do picia.

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?
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Profesjonalną rekonstrukcję i restaurację kościoła w 1993 roku uhonorowano
nagrodą Europa Nostra.

Rzymskokatolicki, późnogotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych wpisany na Listę Dziedzictwa
Światowego UNESCO pochodzi z drugiej połowy XV wieku. Wybudowano go z olbrzymich
modrzewiowych pni, podobno rosnących niegdyś w tym miejscu drzew. We wnętrzu można
podziwiać ambonę z figurami ewangelistów, malowidła apostołów i barokowy ołtarz, którego
centralnym motywem jest obraz przedstawiający Wszystkich Świętych.

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Tvrdošínie

Drevený gotický kostol 
Všetkých svätých
027 44 Tvrdošín
+421 43 532 21 67
msksts@orava.sk
www.visitorava.sk
GPS: 49.336521, 19.559128

pon.: zamknięte
wt. -niedz.: 10.00 – 16.00

„Východná“ najstarszy i największy festiwal folklorystyczny na Słowacji  jest przeglądem krajowej
i zagranicznej muzyki ludowej, tańca i tradycyjnej kultury ludowej. Na program festiwalu składają
się występy, wystawy i imprezy towarzyszące, jakimi są różnego rodzaju warsztaty taneczne,
muzyczne, śpiewacze, rzemieślnicze i przedstawienia dla dzieci. Atmosfera festiwalu z pewnością
oczaruje każdego z gości. 

Festiwal folklorystyczny Východná

Obec Východná – Amfiteatr
032 32 Východná 
+421 918 817 133
www.festivalvychodna.sk
GPS: 49.062183, 19.899762

Lipiec

Największe wydarzenie w regionie, festiwal dobrej rozrywki, jadła i imprez, będący rodzajem
degustacji Liptowa w jednym miejscu. Na program festiwalu składają się  liczne występy,
doskonała muzyka, pełne wrażeń atrakcje sportowe i zabawy dla rodzin z dziećmi. Liptov Fest
jest przedsięwzięciem dla wszystkich, których ten region oczarował.

Fest Liptów

Liptovský Mikuláš
+421 917 111 044
www.visitliptov.sk
GPS: 49.073799, 19.617378

Lipiec

Czy wiesz, 
że... ?

Orawa
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Rzeźba jest drugą w kolejności kopią brazylijskiego Chrystusa na świecie, pierwszą
był mierzący 23 m wysokości Chrystus Zbawiciel w portugalskiej Lizbonie.

Wszystkim szukającym spokoju ducha i chcącym zachwycać się pięknymi orawskimi krajobrazami
polecamy obejrzenie niepowtarzalnej rzeźby Chrystusa w miejscowości Klin. Nad wsią, na wzgórzu
Grapa wzniesiono figurę Zbawiciela z rękoma jakby wzniesionymi nad całą Orawą, symbolizującymi
wzięcie jej w ochronę. Monument ten jest kopią sławnej brazylijskiej rzeźby z Rio de Janeiro, mierzy
9,5 m wysokości i waży 23 tony. Twórcą najwyższej tego typu rzeźby na Słowacji jest lokalny rzeźbiarz
ludowy. Otoczenie monumentu jest zadbane, z ławkami, altankami i dużą ilością kwiatów ozdobnych.

Klin

Klin (na wzgórzu Grapa 
nad miejscowością), 029 41 Klin 
+421 43 558 43 21
obecklin@klin.sk
www.e-obce.info/klin
GPS: 49.453401, 19.483437

Miłośników sztuki z pewnością zachwyci leżąca na środku Zalewu Orawskiego Slanicka Wyspa
Sztuki, na którą dostać się można tylko statkiem. Podziwiać na niej można twórczość ludowych
malarzy, rzeźbiarzy i kamieniarzy, którzy bez specjalistycznego wykształcenia, a jedynie
poszukując motywów poprzez podpatrywanie życia codziennego stworzyli wspaniałe dzieła,
wchodzące obecnie w skład zbiorów Galerii Orawskiej. 

Oravská priehrada – Slanická Osada
029 01 Námestovo
+421 43 586 32 12
+421 905 915 108, kapitan statku „Slanica”

www.oravskagaleria.sk
www.lodslanica.sk
GPS: 49.400511, 19.514969

od 15 maja do 15 września

Z pięciu osad, które na zawsze zniknęły pod wodą zalewu w 1953 r. zachowało się
jedynie wzniesienie z barokowym kościołem i kalwarią.

Slanicka Wyspa Sztuki

Tym, którzy chcą się dowiedzieć, jak się żyło na Orawie w przeszłości polecamy zwiedzenie
Muzeum Wsi Orawskiej w pobliżu miejscowości Zuberec. Muzeum otwarto w 1975 r. Pierwotnie
w miejscu dzisiejszego muzeum nie było żadnych domów. Większość obiektów odkupiono od ich
pierwotnych właścicieli, rozebrano, przewieziono i złożono ponownie. Pozostałe domy
wybudowano, jako kopie oryginalnych budowli. Ponad 50 obiektów architektury ludowej i
zabytkowe urzadzenia techniczne reprezentują umiejętności starych mistrzów budowlanych.

Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu

Múzeum oravskej dediny
Brestová 850, 027 32 Zuberec
+421 43 539 51 49
muzeum@zuberec.sk
www.muzeum.zuberec.sk
GPS: 49.260100, 19.662901

styczeń – maj: wt. - niedz. 8.00 – 15.30
czerwiec i wrzesień: pon. - niedz. 8.00 – 17.00
lipiec i sierpień: pon. - niedz. 8:00-18.00
październik – grudzień: wt. - niedz. 8.00 – 15.30

W kościele był ochrzczony słynny słowacki poeta Pavol Orságh Hviezdoslav.

Drewniany ewangelicki kościół protestancki znajdujący się w miejscowości Leštiny na Orawie
wpisano na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO w 2008 roku. Kościół wybudowano w latach
1688-1689, przy czym pierwotna budowla nie miała wieży i dzwonów. Do budowy wykorzystano
drewno modrzewiowe z okolicznych lasów, a cechą charakterystyczną kościoła jest gontowa
strzecha. Wnętrze zdobi barokowy, rzeźbiony w drewnie ołtarz, malowidła naścienne z motywami
roślinnymi z XVII w. oraz bogato zdobiona ambona z początku XVIII w. W dalszym ciagu odprawiane

są w nim msze.

Drewniany ewangelicki kościół protestancki Leštiny

Leštiny 22, 027 01 Vyšný Kubín
+421 43 589 55 90
+421 43 589 53 25
lestiny.ocu@gmail.com
www.visitorava.sk
GPS: 49.188622, 19.349495

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?

Czy wiesz, 
że... ?
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Jaskinia Brestovská jest pierwszą udostępnioną jaskinią na Orawie i w Tatrach Zachodnich. To
podziemna część rozległego systemu hydrogeologicznego. Na jego dnie leży łożysko rzeki z
aktywnym tokiem wodnym i siedmioma syfonami. Długość trasy wycieczkowej liczy 434 m i liczy
240 schodów. Ze względu na trudność poruszania się po stromych schodach do jaskini mogą
wejść tylko osoby, które ukończyły 6 lat. Obowiązkowe wyposażenie - kask z lampą czołową -
wypożycza administrator jaskini.  W jaskini panuje temperatura 4-6°C. Wejście do niej jest

usytuowane naprzeciw Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu, w pobliżu amfiteatru.

Jaskinia Brestovská została udostępniona zwiedzającym dopiero we wrześniu 2016 r.

Brestovská jaskyňa
027 32 Zuberec
+421 911 062 363
brestovskaj@ssj.sk
www.ssj.sk
GPS: 49.2588997, 19.6609001

Jaskinia Brestovská

Babia Góra leżąca na granicy słowacko-polskiej jest najwyższym szczytem Beskidu Orawskiego
i jednym z ulubionych punktów widokowych. Stosunkowo trudna wycieczka o ponad
tysiącmetrowej różnicy wzniesień będzie egzaminem sprawności dla każdego. Wejście na górę
trwa ok. 3,5 godz. Ze szczytu można podziwiać całe Tatry Zachodnie, Chočské vrchy i Małą Fatrę.
Babiogórski szlak turystyczny jest jednym z najczęściej uczęszczanych. Punktem wyjściowym
jest Chata Slaná voda w miejscowości Oravská Polhora. 

Babia Góra

Slaná voda 362
029 47 Oravská Polhora
www.visitorava.sk
GPS: 49.526335, 19.473613

„Pozdrawiam was lasy, góry, z całej duszy pozdrawiam was!“ Każdy Słowak zna na pamięć ten
wiersz, dzieło znakomitego słowackiego poety Pavla O. Hviezdoslava. Czy wiesz, że inspirację
do napisania utworu zatytułowanego „Żona gajowego” autor czerpał właśnie w tym miejscu?
Gajówkę pod Babią Górą, położoną w miejscowości Oravská Polhora wybudowano w miejscu
starej spalonej gajówki odwiedzanej przez poetę. Aktualnie obiekt administruje Muzeum
Orawskie im. P. O. Hviezdoslava. Urządzono w nim unikatową ekspozycję poświęconą sławnemu
poecie, autorowi dzieła o małżonce gajowego. Gajówka Hviezdoslava jest więc pierwszym
dosłownie literackim muzeum na Słowacji, poświęconym konkretnemu dziełu literackiemu. 

Gajówka Hviezdoslava

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy
029 47 Oravská Polhora 
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk
+421 907 114 021
GPS: 49.540917, 19.500185

15 kwietnia - 31 października: 
pon. - zamknięte, wt. - sob. 9.00 – 16.30,
niedz. 10.30 – 18.00; 
1 listopada - 14 kwietnia: pon. - niedz. -
tylko wcześniej uzgodnione zwiedzanie

W pobliżu miejscowości Oravská Lesná znajduje się duża atrakcja turystyczna należąca do
Muzeum Orawskiego. Leśna kolejka była w praktyce nie tylko tańsza niż kolej tradycyjna, ale
umożliwiała też pokonanie bardzo pofałdowanego terenu. Wykorzystywano ją do zwożenia
drewna z okolicznych lasów. Obecnie służy do przejazdów wycieczkowych. Trasę o długości 3 km
pociąg pokonuje w czasie ok. 15 – 20 minut. Po przybyciu na stację Sedlo Beskyd jest czas na
dłuższą przerwę, podczas której można wejść na znajdującą się w pobliżu wieżę widowiskową i
podziwiać piękną panoramę, orawską przyrodę. Cały przejazd wraz z pobytem na stacji trwa ok.
1 godz. i 10 minut. 

Orawska kolejka leśna

Oravská lesná železnica – Tanečník
029 57 Oravská Lesná
+421 905 500 646
olz@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk
GPS: 49.385371, 19.161227

1 maja – 31 października: pon.-pt. 
9:30 – 15:45, sob. - niedz: 9.30 – 17.00
1 listopada - 31 kwietnia: pon. - niedz. 
9.30 - 15:45

Czy wiesz, 
że... ?
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Chcącym połączyć relaks z rozrywką polecamy nowoczesny aquapark o piramidalnej
architekturze w mieście Dolný Kubin. Kompleks basenów oferuje wiele atrakcji, aktywnym
sportowcom polecamy basen pływacki o długości 25 m. Temperatura wody w basenach
relaksacyjnych wynosi 32–36 °C, zaś basenu pływackiego 27 °C. Aquapark leży 5 km od ośrodka
narciarskiego SKI PARK Kubínska hoľa, co umożliwia narciarzom udany odpoczynek po
całodziennych zjazdach na nartach. 

SKI PARK Kubínska hoľa

AquaRelax wyróżnia się układem dezynfekcji wody, polegającym na ozonowaniu
wody basenowej, co gwarantuje szybkie i skuteczne niszczenie wirusów i bakterii
oraz destrukcję chloru. Dzięki temu mogą się kąpać alergicy i astmatycy.

Ośrodek narciarski Roháče – Spálená znajduje się jedynie 10 km od Zuberca. Zapewnia dobre
warunki dla wszystkich kategorii narciarzy i snowboardzistów. Dzięki korzystnemu położeniu nie
brak w nim śniegu przez całą zimę, dlatego jest ośrodkiem należącym do tych, które zaczynają
sezon narciarski najwcześniej i kończą najpóźniej. 

Roháče – Spálená

Podrohaczskie Święto Folkloru

AquaRelax Dolný Kubín

AquaRelax Dolný Kubín
Športovcov 1182/5
026 01 Dolný Kubín
+421 43 23 88 374
info@aquakubin.eu
www.aquakubin.eu
GPS: 49.208610, 19.283426

SKI PARK Kubínska hoľa, to jeden z największych ośrodków narciarskich na Słowacji, leżący w
paśmie górskim Magury Orawskiej na wysokości od 720 do 1390 m. n.p.m. Wspaniałych wrażeń
z jazdy na nartach dostarczają trasy o różnych stopniach trudności, o całkowitej długości 14
km. Do dyspozycji są 2 kolejki krzesełkowe i 8 wyciągów narciarskich. Z grzbietu Kubínskej holi
rozpościera się czarujący widok na całą Orawę, Chočské vrchy, Tatry Zachodnie i Tatry Niskie. 

SKI PARK Kubínska hoľa
026 01 Dolný Kubín
+421 915 595 311
info@kubinska.sk
www.kubinska.sk
GPS: 49.251147, 19.266949

Roháče – Spálená
027 32 Zuberec
tatrawest@tatrawest.sk
www.tatrawest.sk
+421 43 539 53 20
GPS: 49.238588, 19.713582

Międzynarodowy festiwal folkloru na Orawie jest największym i najstarszym, regularnie
odbywającym się przedsięwzięciem folklorystycznym na Orawie. Od 1975 r. początek festiwalu
przypada na początek sierpnia i ma miejsce w naturalnym amfiteatrze leżącym nad wsią Zuberec
oraz w Muzeum Wsi Orawskiej. Został pomyślany jako trzydniowa impreza prezentująca tradycje
kultury ludowej. W czasie festiwalu odbywa się też jarmark.

Múzeum oravskej dediny
Brestová 850, 027 32 Zuberec 
+421 43 539 51 03
+421 43 532 10 20
obec@zuberec.sk
www.zuberec.sk
GPS: 49.260499, 19.662933

Sierpień

Górale to grupa etniczna żyjąca na czesko-polsko-słowackim pograniczu, używająca
specyficznej gwary. Tradycyjnie - od wielu już lat - najczęstszymi zagranicznymi
gośćmi festiwalu są zespoły z Polski, głównie góralskie, przy czym górali polskich i
słowackich łączy pokrewieństwo języka, strojów, pieśni i tańców.

Czy wiesz, 
że... ?
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Również region Kysuce ma własny skansen. W związku z budową zapory i zbiornika wodnego
Nová Bystrica właśnie tutaj przeniesiono cenne obiekty architektury ludowej z zatopionych
obszarów. Obejrzeć więc można budynki mieszkalne i gospodarcze, techniczne i sakralne z wielu
kysuckich miejscowości.  Podająca dania tradycyjnej kuchni obsługa w ludowej karczmie nosi
tradycyjne stroje ludowe. 

Muzeum Wsi Kysuckiej w miejscowości Vychylovka

Múzeum kysuckej dediny
023 05 Nová Bystrica – Vychylovka
+421 41 439 73 50
skanzen@kysuckemuzeum.sk
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.382131, 19.095098

maj - październik: pon. - niedz. 9.00 – 17.00

Na trasie kolejki wąskotorowej biegnącej przez skansen nakręcano sceny do wielu
znanych słowackich filmów: „Želary”, „Lietajúci Cyprián”, „Jaškov sen”, „Živá voda”
i „Ako divé husi”. Oprócz filmów długometrażowych kręcono tu serial „Teta”
i filmową baśń „Plavčík i Vratko”.

Jedyny zegar astronomiczny na Słowacji jest jednocześnie jej największą drewnianą rzeźbą. Ma
postać siedzącej Matki Boskiej Bolesnej, patronki Słowacji i wskazuje dokładny czas
astronomiczny. Serce zegara to tzw. astrolabium – tarcza zegarowa z danymi astronomicznymi.
W czasie od godz. 8.00 do godz. 22.00 zegar wybija każdą pełną godzinę, prezentując przy tym
7 słowackich świętych.

Słowacki zegar astronomiczny 

Centrum Turystyczne POD ORLOJOM
023 04 Stará Bystrica 466
+421 948 668 099 
info@podorlojom.sk
www.podorlojom.sk
GPS: 49.346166, 18.936958

Drewniana, nierzucająca się w oczy figura stojąca wysoko na wieży zegara to
podobizna strażnika nocnego z dawnych czasów. Pełnił on wówczas ważną rolę w
słowackich wsiach, a miejscowość, która mogła go zatrudnić uważano za zamożną. 

W dzisiejszym miejscu maryjnych pielgrzymek Živčáková w 1958 r. robotnikowi leśnemu miała
objawić się Maria Panna. Po dziś dzień do tego miejsca pielgrzymują tysiące pątników, aby
zaczerpnąć nowych sił, dla przeżyć duchowych i aby napełnić butelki i pojemniki ożywczą wodą
źródlaną. Pielgrzymki odbywają się wiosną i jesienią.

Pútnické miesto Živčáková
023 21 Korňa
+421 41 435 62 11
mahrik@rcc.sk
www.zivcakova.sk
GPS: 49.397883, 18.569849

Maryjne miejsce pielgrzymek Živčáková

W 2015 na Živčákovej wyświęcono majestatyczną katedrę – kościół p.w. Marii
Panny Matki Kościoła. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymek
na Słowacji.

Czy wiesz, 
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Jest to największy ośrodek narciarski w regionie Kysuce. Ma do zaoferowania 14 km regularnie
utrzymywanych tras zjazdowych. Dla uatrakcyjnienia oferty wypoczynkowej wybudowano tor
bobslejowy, będący największą atrakcją ośrodka. Miłośnikom narciarstwa biegowego polecamy
liczne trasy biegowe. Ośrodek działa też w sezonie letnim udostępniając tor bobslejowy, tor do
jazdy na wrotkach i wiele innych atrakcji. 

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica 
Dedovka 40 
023 01 Oščadnica
office@snowparadise.sk
www.snowparadise.sk
+421 41 438 21 20
GPS: 49.414937, 18.920431

Świetnie utrzymana trasa, bajkowe widoki, spokój płynący z górskich osad, wszystko to oferuje
swoim gościom narciarska magistrala biegowa Beskidzko – Jawornicka. Trasa o długości 50 km
prowadzi z Husárika koło Čadcy do słowacko-czeskiego pogranicza na odcinku Makov – Kasárne,
skąd grzbietem pasma Javorníki dociera na Kohútkę. Trasa magistrali jest najłatwiej dostępna
z Čadcy, jej dzielnicy Husárik, z obszaru Melocík, leżącego między miejscowościami Kolárovice
a Makov oraz z odcinka Makov – Kasárne. Na trasie obejrzeć można kilka atrakcji: punkty
widokowe i dzieła sztuki wystawione w ramach plenerowej galerii.

Narciarska magistrala biegowa Beskidzko – Jawornicka

www.zilinskazupa.sk
www.nabezky.sk
www.regionkysuce.sk

Hotel Husárik
U Husárikov 2259, 022 01 Čadca
GPS: 49.412663, 18.777300
Parking Melocík
013 62 Veľké Rovné
GPS: 49.343416, 18.508213

Źródło ropy było znane już od XVII w. a jego pochodzenie tłumaczono rozmaicie.
Dokument z 1624 r. zaświadcza, że „za Turzovką“ w lasach wypływa „czarna woda“,
którą przychodzą w nocy pić czarci z okolicznych gęstwin leśnych.

Ktoś mógłby pomyśleć, że Słowacja nie może już niczym zaskoczyć, ale to nieprawda.  W
szczerym polu w miejscowości Korňa znajduje się wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju europejski
unikat – miejsce naturalnego, powierzchniowego wypływu ropy nastowej. W przeszłości uzyskaną
w ten sposób ropę okoliczni mieszkańcy używali do ogrzewania i oświetlania. Dziś jest to
chroniony pomnik przyrody. Źródło leży w odległości 100 m od parkingu, pieszo drogą polną.  

Źródło ropy w Korni 

Korňanský ropný prameň
023 21 Korňa
www.regionkysuce.sk
GPS: 49.410924, 18.581485

Kamienne kule są także ogólnoświatowym unikatem. Nikt dokładnie nie wie, jak powstały,
dlatego przyciągają łowców zagadek z całego świata. Te słowackie są jednymi z największych i
można je znaleźć w 15-kilometrowym pasie między miejscowościami Klokočov a Milošová. Przez
Rezerwat Przyrody Klokočovské Skálie biegnie ścieżka naukowa o długości 850 m. Formacje
kamienne mają kształt od idealnej kuli aż do wielkiego jaja. Największa znaleziona kula ma
średnicę 2,6 m i leży w kamieniołomie Milošová - Megoňky w pobliżu miasta Čadca. 

Kamienne kule na Kysuciach

Čadca, dzielnica Milošová – Megoňky
GPS: 49.496625, 18.722044
Klokočov – Klokočovské skálie
GPS: 49.472662, 18.618489
www.regionkysuce.sk

Czy wiesz, 
że... ?
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Możliwość obejrzenia i podziwiania w jednym miejscu dzieł tradycyjnego budownictwa ludowego
i warunków, w jakich mieszkali ludzie w różnych regionach oferuje największa etnograficzna
ekspozycja plenerowa na Słowacji. Ekspozycja prezentuje obraz tradycyjnego ludowego
budownictwa i sposobu życia mieszkańców północno-zachodniej Słowacji w okresie od drugiej
połowy XIX w. do pierwszej połowy XX w. Zgromadzono tu obiekty z regionów: Orawa, Liptów,
Kysuce i Turiec.

Muzeum Wsi Słowackiej Jahodnícke Háje w Martinie

Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje, 036 01 Martin
+421 43 245 81 11, +421 43 245 81 16
msd@snm.sk
www.skanzenmartin.sk, www.snm.sk
GPS: 49.038750, 18.926640

Na cmentarz ten sprowadzono prochy znanych słowackich osobistości ze świata kultury:
Martina Kukučína z Zagrzebia, Janka Kráľa ze Zlatých Moraviec, Janka Jesenského
z Bratysławy, Jozefa C. Hronského z Argentyny oraz Gorazda Zvonického z Włoch.

Ponad trzystu artystów, pisarzy i ważnych działaczy narodowych znalazło miejsce ostatniego
spoczynku w mieście Martin. Miejsce pod Cmentarz Narodowy nie wybrano przypadkowo, gdyż
w XIX wieku miasto Martin było centrum kultury słowackiej. Na Cmentarzu umieszczono
oryginalne pomniki symbolizujące życie zmarłej osoby, np; grób i rzeźba malarza Martina Benku
z paletą malarską w ręce, czy też pomnik z otwartą księgą naukowca Andreja Kmeťa.

Cmentarz Narodowy w Martinie

Národný cintorín
Ul. Sklabinská, 036 01 Martin
+421 43 420 43 32
snlm@snk.sk
www.snk.sk
GPS: 49.060743, 18.925256

maj - czerwiec: pon/ - zamknięte, wt.-niedz. 9.00 - 18.00
lipiec - sierpień: pon. - niedz. 9.00 – 18.00; wrzesień -
październik: pon. zamknięte, wt. - niedz. 9.00 – 17.00
listopad - kwiecień: pon. i sob. zamknięte, 
wt. - pt. i niedz.  10.00 – 14.00

kwiecień - wrzesień: pon.-niedz. 8.00 - 20.00
październik: pon.-niedz. 8.00 - 20.00
31 października - 2 listopada: 8.00 - 21.00
3 listopada - marzec: 8.00 - 19.00

Na terenie Muzeum o powierzchni 15,5 ha znajdują się 143 obiekty, z których 22
obiekty są dostępne dla zwiedzających.

Początki górnictwa w tym rejonie sięgają już X wieku, kiedy to wydobywano tu złoto i srebro. W
XIV wieku, w okresie nazywanym „złotymi czasami Kremnicy“ uruchomiono mennicę bijącą złote
i srebrne monety. Złote dukaty i tzw. floreny z Kremnicy były jednymi z najcenniejszych i
najbardziej poszukiwanych monet w Europie. Mennica kremnicka działa do dziś, a jej wyroby są
jednymi z najlepszych na świecie. 
Zainteresowanym historią górnictwa i kremnickiej mennicy polecamy ciekawy historyczny spacer
do Muzeum Górnictwa - Szyb Andrej, do Muzeum Monet i Medali i na wystawę w Mennicy
Kremnica.

Górnictwo i mennica w Kremnicy

NBS – MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ
Štefánikovo nám. 11/21
967 01 Kremnica 
+421 45 678 03 01 
muzeum@nbs.sk
www.muzeumkremnica.sk
GPS: 48.703896, 18.917145

Múzeum mincí a medailí: przez cały rok 
Szyb Andrej: Otwarte przez cały rok: 
pon. - pt. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00; 
sob. - niedz.: 13.00, 15.00 
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Wieś Blatnica, leżąca w regionie Turiec, dzięki swojemu położeniu przy połączeniu Doliny
Gaderskiej i Blatnickiej z Kotliną Turčianską, jest idealnym punktem wyjściowym wycieczek po
najważniejszych dolinach Wielkiej Fatry. Na górnym wyjściu z Doliny Gaderskiej leży Dedošová.
Łączna długość tras to prawie 18 km. Dolina przypomina wąwóz z olbrzymimi turniami, wieżami
skalnymi i mnóstwem formacji skalnych. Można się stąd wybrać na szczyty Ostrá i Tlstá.

Dolina Gaderská

Gaderská Dolina
038 15 Blatnica
www.turiec-kremnicko.sk
GPS: 48.936147, 18.937616

Według legendy król Zygmunt Luksemburski zwykł kąpać się ze złotą koroną na
głowie i właśnie wzajemnej reakcji złota z wodą mineralną mógł zawdzięczać
wyleczenie artretyzmu, co pozwoliło mu dożyć sędziwego wieku.  

Uzdrowisko Turčianske Teplice z wodą termalną o właściwościach leczniczych jest miejscem
leczenia schorzeń nerek i dróg moczowych, aparatu ruchu, systemu nerwowego i chorób
kobiecych. Rodziny z dziećmi i pozostali goście mają do dyspozycji miejscowy aquapark ze
zjeżdżalniami, jacuzzi i basenami z wodą termalną.

Słowackie Uzdrowisko Turčianske Teplice

Slovenské liečebné kúpele 
Turčianske Teplice
SNP 519, 039 012 Turčianske Teplice
+421 43 491 38 67
rezervacie@therme.sk 
www.therme.sk
www.zlatekupele.sk
GPS: 48.860757, 18.860395

Martinské hole to idealne miejsce do uprawiania Snowkitingu. Można bez końca
przechadzać się po dziewiczych równinach lub przelatywać ze wzgórza na wzgórze
za pomocą kita.

Ośrodek narciarski leży w Małej Fatrze powyżej miasta Martin na wysokości 1150 - 1456 m.
n.p.m. Jest to jeden z niewielu "miejskich" ośrodków narciarskich. Oferuje narciarzom 12
doskonałej jakości i codziennie utrzymywanych tras zjazdowych z naturalnym śniegiem
występującym przez cały sezon zimowy. Ruch w górę lub w dół na drodze dojazdowej odbywa
się wahadłowo, jest wówczas jednokierunkowy. Pojazdy muszą być wyposażone w łańcuchy
śniegowe. 

Winter Park Martinky

Winter Park Martinky
036 01 Martin
+421 43 430 6000 
www.martinky.com 
GPS: 49.094313, 18.833539

W 2013 roku Martinské hole znalazły się na liście pasm górskich dostępnych dzięki szlakom
turystycznym Via Ferrata, czyli tras wspinaczkowych z liną stalową, które wybudowali ratownicy
górscy. Via Ferrata to jedna z największych atrakcji regionu Turiec, ma dwa warianty o różnym
stopni trudności. Do pokonania szlaku zaleca się korzystanie ze specjalistycznego wyposażenia
wspinaczkowego. Podczas wędrówki można podziwiać Potok Pivovarský i jego kaskady wodne.
Do Via Ferraty HZS dotrzemy z Martina, z końcowego przystanku autobusu MZK Stráne, wzdłuż
Potoku Pivovarskiego idąc aż na Martinské hole. Ścieżka naukowa  i Via Ferrata są otwarte przez
cały rok. 

Ferrata HZS: Martin – Pivovarský potok – Martinské hole – Martin 

Ferrata HSZ
036 01 Martin
www.ferrata.top
GPS: 49.087989, 18.834412

w sezonie: 1 czerwca – 14 września, 
1 listopada – 14 kwietnia 

Czy wiesz, 
że... ?

Turystykę pieszą w Dolinie Gaderskiej można połączyć ze wspinaczką na zamek
Blatnica lub zwiedzaniem jaskini Mažarná.
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W przeszłości jadłospis mieszkańców województwa żylińskiego bazował na podstawowych
surowcach, którymi były: ziemniaki, kapusta, mąka, mleko i rośliny strączkowe. Chów owiec
wzbogacił w znacznej mierze menu rodzin w nabiał, ser i bryndzę. Z kombinacji tych surowców
powstawały tradycyjnie specjały i jedyne w swoim rodzaju receptury, które nie są znane w innych
częściach świata. Co zatem można uważać za tradycyjne potrawy i smakołyki kulinarne typowe
dla województwa żylińskiego, które należałoby podczas pobytu tutaj skosztować?

Kluski bryndzowe (haluszki bryndzowe)
Ogólnie znane kluski bryndzowe uważa się za potrawę narodową. Prawdziwe kluski zrobione z
ciasta ziemniaczanego podaje się z owczą bryndzą, przypieczoną słoniną, najlepiej bezpośrednio
w tradycyjnej kolibie lub bacówce. Mowa o ulubionym posiłku Słowaków, przy czym cudzoziemcy
podobno mają z nim znaczne problemy, przynajmniej z pierwszymi kęsami. Zachęcamy jednak
do ich skosztowania, jeśli tylko znajdują się w menu restauracyjnym!

Kluski z kapustą (strapaczki)
Słowacy uwielbiają kiszoną kapustę. Dla tych, którym nie smakuje bryndza, ale za to nie gardzą
kluskami, strapaczki są doskonałą alternatywą. To są właśnie kluski serwowane z kiszoną kapustą
i przypieczoną słoninką.

Pierogi
Tradycyjne pierogi przygotowywane są z ciasta z ugotowanych ziemniaków, mąki, jajek, z
dodatkiem soli. Mają kształt półokręgu albo trójkąta i są napełniane nadzieniem ze słonej
bryndzy lub słodkich powideł, twarogu lub maku. Danie posypuje się makiem albo bułką tartą,
polewa roztopionym masłem; w wersji na słono z wysmażaną słoninką i cebulką.

Jedynie słowaccy i czescy rolnicy, jako jedyni w Unii Europejskiej, mogą bez
ograniczeń uprawiać mak. 

Kluski ziemniaczane na słodko (szulańce)
Pierogi można podawać na słodko i słono, ale szulańce są tradycyjną słodką potrawą.  Z ciasta
ziemniaczanego przygotowuje się małe rolki, które są następnie gotowane w słonej wodzie.
Podaje się je z orzechami lub makaronem i polewa masłem.  Proste danie zaskakuje swoim
smakiem. 

Placki ziemniaczane
Placki ziemniaczane są nazywane też poleśnikami albo harulami - tak bowiem nazywali tę
ulubioną potrawę nasi przodkowie. Receptura różni się w zależności od regionu, niektórzy dodają
do ciasta ziemniaczanego więcej czosnku, inni majeranku. Placki praży się na oleju, wypełnia
mięsem i posypuje serem albo podaje bez dodatków.

Zupy były w przeszłości podstawą żywienia naszych przodków. Preferowano zupy gęste, syte,
które jedzono też na śniadanie. Było to związane z trybem życia poprzednich pokoleń, wysokim
zapotrzebowaniem na energię w związku z wykonywaniem codziennych czynności. 

Kapuśniak (kapustnica)
Najbardziej lubianą spośród tradycyjnych zup jest kapuśniak z grzybami, szynką i kiełbasą. Jego
przygotowanie nie jest skomplikowane i spotkać go można w każdym regionie, choć z niewielkimi
różnicami. 

Jeszcze w I połowie XX wieku kapusta była bardzo ważnym towarem handlowym.
Mieszkańcy Orawy byli znani z dużego zapotrzebowania na nią, przeciętnie do 50
kg na osobę.

Zupa fasolowa
Nie tylko kapusta, ale także rośliny strączkowe należały do ulubionych surowców gospodyń w
regionach województwa żylińskiego. Smaczną zupę fasolową przygotowuje się z wcześniej
namoczonej w wodzie fasoli oraz kiełbasy, cebuli i czosnku.  Najlepiej smakuje podana w
ceramice z Trstenej, z domowym chlebem.

By w pełni poznać kuchnię regionu, nie można stąd wyjechać bez degustacji tradycyjnych
napojów o długim rodowodzie. 

Hafirovica
Niepowtarzalny likier, znany przede wszystkim na Orawie, sporządzany z jagód, rumu i cukru.
Prawidłowe proporcje składników hafirovicy pozostają tajemnicą.

Hriatô
Domowym sposobem sporządzony napój alkoholowy z karmelu, wywaru z kminku, okowity i tłuszczu
nazywa się gwarowo „Hriatô”. Pije się go, jako ciepły, nawet gorący, bez smakowania, jednym duszkiem
tak, aby alkohol ściekł w dół przez gardło jak najszybciej oraz aby warstwa tłuszczu wyścieliła przełyk.

Demänovka
Sąsiedzi z Czech mają słynną Becherovkę, zaś Słowacy mają Demänovkę. Słowacki gorzki likier
ziołowy, którego recepturę opracowano w latach 60-tych XX w. i który produkowany jest w
Liptowskim Mikulaszu, zawiera 14 rodzajów ziół, przypraw, miód pszczeli, delikatny spirytus i
źródlaną podtatrzańską wodę.

Dobrze wiedzieć, lepiej zobaczyć!
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Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: 041/50 32 111, www.zilinskazupa.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/55 65 401, www.visitliptov.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA
Námestie Obetí Komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: 0918 327 496, www.regionmalafatra.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster ORAVA
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0911 747 339, www.visitorava.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Tel.: 0948 339 264, www.regionkysuce.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: 0948 620 661, www.rajeckadolina.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Tel.: 0915 551 377, www.turieckremnicko.sk

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko

Tel.: +421 41 50 32 361, www.zilinskyturistickykraj.sk
www.facebook.com/zilinskyturistickykraj


