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Рідко в світі можна знайти регіон, настільки щедро 
наділений природним і культурним спадком, як регіон 
Спіш. Він прикрашений природними коштовностями 
трьох національних парків: Словацький рай, П’єніни і 
Татранський національний парк, а також низка культурних 
і історичних пам‘яток, в яких домінує замок Спіш.

Територія Спіша була заселена незліченною кількістю 
племен і народів з давніх часів. На перехресті основних 
торгових шляхів водночас зустрілися торговці та 
кваліфіковані 

 майстри з усього світу та залишили свій слід у регіоні. Як
результат, регіон Спіш створив різноманітне та багате 
культурне поєднання, ніж будь-де в Європі. Різні його 
елементи все ще можна знайти в архітектурі, мистецтві, 
діалекті, але також і в темпераменті Спішаків.

На півдні Спіша, якому також присвячена ця брошура, 
видобуток корисних копалин був домінуючою 
економічною діяльністю протягом багатьох століть. Його 
історія і традиції стали невід‘ємною частиною культури 
цієї частини Спіша.

«Регіональна туристична організація Словацький рай & Спіш» є організацією з управління в Словацькому 
раю і південній частині Спіша.

«РТО Словацький рай & Спіш» створює активну партнерську платформу для співпраці між підприємцями, що 
пропонують товари і послуги в сфері туризму, місцевими та регіональними органами влади, адміністрацією 
національного парку Словацький рай, розташованої в Спішська Нова Вес, і широким колом професійних і 
некомерційних організацій.

Загальна мета понад 50 партнерів – зробити Словацький рай важливим і всесвітньо відомим туристичним 
напрямком, одночасно підтримуючи і просуваючи інші привабливі напрямки в південній частині Спіша.

Тут можна згадати Порачську або Гнилецьку долину, Кромпахи - Плейси, історичні міста, такі як столиця Спішу – 
Спішська Нова Вес, а також Гелніца і Добшина, які відомі в основному своєю гірничодобувною історією і традиціями.

«РТО Словацький рай & Спіш» створює умови для підтримки розвитку туризму і вирішує нові завдання в галузі розвитку 
в рамках своєї компетенції.

Завдяки активному спілкуванню зі своїми членами вона виявляє не лише конкретні недоліки, а й можливості для 
вдосконалення у сфері регіонального туризму.

У міру своїх можливостей, вона систематично прагне реалізувати ці поліпшення на практиці.

www.vraji.sk 

www.slovenskyraj.eu

 Спішський замок і Спішська Капітула



Ласкаво просимо!

Сьогодні, коли шум гірських машин і заводів затих, регіон 
все частіше відкривається туристам. Їх увагу привертають, 
зокрема, унікальні дикі ущелини Словацького раю, об‘єкт 
Світової спадщини ЮНЕСКО Добшинська льодова печера, 
романтичні гірські села, в яких, здається, зупинився час, а 
також рідкісні історичні та технічні пам‘ятки міст Спіша.

Не соромтеся і пізнайте невідоме у Спіші, відкрийте для 
себе нерозкрите у Словацькому раю, територія якого 
поширюється аж на Гемер або Горегрон.

Вас привітає скромний і багатий регіон, мирний і 
нестримний водночас.

Регіон, де ви зможете насолодитися незабутніми 
враженнями в сімейній атмосфері, чи то ви шукаєте 
знання, відпочинок, спорт або пригоди.

Регіон, в який ви закохаєтесь.

Словацький рай & Спіш туристична карта

У нас діє

Залишайтеся в нашому регіоні Словацький рай & Спіш і 
отримайте безкоштовну туристичну карту із супер знижками.

www.vraji.sk/turistická karta

ЧИННІСТЬ ПРОТЯГОМ РОКУ



Історична Спішська Нова Вес і її околиці 

Лінзовидна площа в Спішській Новій Всі 



Метрополіс Спіша – Спішська Нова Вес, приховує багато 
унікальних та словацьких «най».

Прогуляйтеся по найдовшій Лінзовидній площі з багатою історією. 
Підніміться на дзвіницю готичної Римсько-католицької парафіяльної 
церкви Успіння Пресвятої Діви Марії, яка є найвищою в Словаччині (87 
м). Висловіть свої секретні бажання в унікальному Місці для побажань 
або помилуйтеся найбільшою мозаїкою з природних матеріалів в 
Спасо-Преображенському соборі греко-католицької церкви.

Далі запрошуємо вас відвідати Музей Спіша в Провінційному будинку 
- колишню резиденцію провінції XVI. Спішських міст, із багатими 
колекціями, які відображають природні та культурні багатства регіону.
Познайомтесь з одним із найкрасивіших зоопарків Словаччини і 
побалуйте себе та своїх дітей у новому розважальному парку «ALEX 
PARK» та канатному парку «Monkeyland».
Критий басейн із саунами та масажним центром пропонує чудове 
освіження та розслаблення, а влітку – літній басейн.
Якщо ви любитель адреналіну, відвідайте «Аренду неба» – «COMPACT 
Skydive» в аеропорту Спішська Нова Вес і забронюйте екскурсійний 
політ або тандем-стрибок із парашутом з висоти 4000 метрів або 
самостійний стрибок з 1200 метрів. 

Римо-католицька парафіяльна церква Успіння Діви Марії, 
Ратуша, Місце побажаньМузей Спіша в Провінційному домі

Велоспорт під Кральовою-Голею 

Велоспорт під Спішським замком Велоспорт в Стратенській Пілі 

Для кращої орієнтації в районі та планування велосипедних поїздок, 
існує поточна велосипедна карта в масштабі 1: 45000 та оновлений 
друкований велосипедний посібник чотирма мовами – словацькою, 
англійською, німецькою та угорською.

Ці матеріали розміщені в туристичних інформаційних центрах та в 
електронному вигляді на веб-сайті www.vraji.sk. У детальних описах 
велосипедного довідника ви знайдете висотні профілі стежок з 
інформацією про їх довжину, складність, тривалість, QR-код, а також 
рекомендації щодо відвідування природних та культурних пам’яток 
поблизу велосипедної траси.

У місцевості ви легко зорієнтуєтесь на велосипеді завдяки вуличним 
велосипедно-туристичним картам, яких вже є 40 на території, що 
інформують про велосипедні маршрути та водночас просувають 
Велосипедний регіон Південний Спіш.



ЗООПАРК Спішська Нова Вес «Monkeyland» у парку Мадарас Відкритий та критий басейни

Село Гнільчик Гірничодобувне підземелля Гнільчика Мілой - Спішський Грушов

Місто Спішська Нова Вес є ідеальною відправною точкою для піших прогулянок 
по диким місцевостям національного парку Словацький рай і пропонує своїм 
відвідувачам ряд культурних, спортивно-розважальних і додаткових послуг.
Околиці міста Спішська Нова Вес також пропонують безліч популярних туристичних 
визначних пам‘яток. У сусідньому селі Маркушовце є добре збережений 
ренесансний особняк і літній палац Дарданели. В інтер‘єрі особняка знаходяться 
цінні експозиції історичних меблів, які наблизять вас до життя знатного роду 
сім‘ї Маріаси. У літньому палаці ви можете помилуватися рідкісною експозицією 
клавішних музичних інструментів. Якщо ви любитель їзди на велосипеді, вам 
неодмінно сподобаються десятки кілометрів добре означених велосипедних трас. 

Відкрийте для себе у велосипедному сідлі каплицю тисячоліття «Sans-Souci», 
заховану в лісі біля Спішської Нової Всі, або таємничу руїну церкви з вимерлого 
села Мілой поблизу Спішського Грушова Блукаючи по Південному Спішу, звичайно 
ж, неможливо обійти мальовниче село Гнільчик з багатою історією видобутку. У 
даний час ви можете відвідати Гірничий музей-шахту, до якого входять постійна 
музейна експозиція, підземна гірнича експозиція, розташована на штольні 
«Людмила», та систему навчальних стежок з інформаційними панелями в 
місцевих районах Розтоки, Біндт, Гретль - Цехи та долини Залізного потоку.

Увесь Спіш, завдяки його сегментації, природним, культурним 
та визначним історичним пам‘яткам, відповідає вимогам 
навіть найвибагливіших любителів велоспорту.

Велосипедний регіон Південний Спіш зі Словацьким раєм пропонує 
понад 500 км маркованих велосипедних трас та 26 маршрутів 
(наприклад, навколо Словацького раю, розвідати Галмус, пам’ятки 
ЮНЕСКО, поверхову гірничодобувну залізничну дорогу тощо), 
слідуючи Спішський та Гнілецький велосипедні маршрути, які 
проходять через ці регіони.

Подорож у сідлі на велосипеді з родиною чи друзями по прекрасній 
горі Спіш та Словацьким раєм – це незабутнє враження. Підготовлені 
велосипедні маршрути дозволяють не тільки помилуватися красою 
регіону на двох колесах, а й перевірити фізичні навички та навички 
Їзди.  

Велосипедні знаки велосипедистів

Екстремальний цикломарафон «Spišských 333 Extreme» Велоспорт в Млинках



Велоспорт в Словацькому раю і Південному Спіші
Ренесанський особняк в Маркушовце

Сімейний велоспорт на Спіші 



Ми рекомендуємо...
«МЕТРОПОЛ**** kongres & wellness hotel» - розташований у центрі Спішська Нова Вес, на 
даний момент є найбільш якісним житловим об‘єктом у нашому регіоні. Його обслуговування 
буде відповідати вимогам навіть найвибагливіших туристів чи ділових подорожуючих. Готель 
пропонує розміщення в різних типах номерів, від стандартних до президентських апартаментів. 
Його 52 номери можуть одночасно вмістити аж 120 гостей. У ньому є ресторан з вишуканою 
кухнею, кубинське кафе, денний бар, зимовий сад, кімната відпочинку та дитяча ігрова зона. 
Також є добре обладнаний wellness центр, а також сучасні засоби для проведення конференцій 
та конгресів. У готелі є контрольована парковка для гостей готелю, а також станція зарядки 
електромобілів.

Тел.: +421 53 41 74 700, +421 904 777 630, Адрес ел. пошти: recepcia@hotel-metropol.sk

«Пансіонат Реса» ** - розташований недалеко від залізничного та автовокзалу і всього в 
5 хвилинах ходьби від центру Спішська Нова Вес - у багатофункціональній будівлі «РЕСА». 
Він пропонує якісне проживання у 16 комфортабельних номерах типу «стандарт» і «люкс» 
за вигідними цінами. У кожному номері є власна ванна кімната, телевізор, холодильник та 
підключення до Інтернету. Гостям пансіонату також доступна повністю обладнана спільна 
кухня.

Тел.: +421 905 550 475 
Адрес ел. пошти: resa@atus.sk

www.atus.sk

www.hotel-metropol.sk

«Приват Спіш» - знаходиться в Спішській Новій Всі в міському районі Ферчековце, поблизу 
Словацького раю. Це гостьовий будинок сімейного типу із затишною домашньою атмосферою. 
Загальна кількість місць для проживання - 10 ліжок + 3 додаткових ліжка. Він розташований далеко від 
магістральної вулиці у тихому районі біля річки і пристосований для сімей із дітьми. Для найменших 
дітей є ліжечко, дитячий стілець, іграшки та інше необхідне обладнання. На території є великий сад 
для посиденьок на свіжому повітрі, майданчик із пісочницею, гойдалки, батут та іграшки для дітей 
будь-якого віку. Протягом усього року також можна відпочити у новозбудованій сауні. Крім того, тут є 
кімната відпочинку з більярдом, футбольним столом, дартсом та дитячою ігровою зоною. Для гостей є 
можливість взяти напрокат дитячі велосипеди або дитячі візки. Звичайно, є безкоштовна допомога в 
плануванні турів і поїздок. Безкоштовний Wi-Fi доступ надається на всій території об’єкту. 

Тел.: +421 907 378 522, +421 918 667 656, Адрес ел. пошти: slavomira@vastusko.sk

Якщо ви любитель лижних гонок, приїжджайте, щоб 
насолодитися відмінними видами спорту в зонах лижних 
гонок в сідловині Грайнар біля міста Спішська Нова Вес, в новій зоні 

катання в Добшинській льодовій печері, в селі Млинки - Білі Води 

або на лижній трасі Тельгарт.

У разі сприятливих снігових умов існує можливість занять спортом 

на гірських лижах також у приміському спортивному аеропорту у 

Спішській Новій Всі.

Любителі льодолазіння напевно оцінять можливість 
сходження на льодопади за допомогою спеціального обладнання, 

а саме в ущелині Суха Бела, Соколина долина, Монастирська 

ущелина, а також Летанівський млин.

Летанівський млин – льодолазіння Соколина долина – льодолазіння
www.penzionspis.sk



www.chatahoraren.sk

«Новакова хата» – буфет знаходиться в курортній зоні Кощарний бріжок недалеко від міста 
Спішська Нова Вес і села Сміжани. Завдяки своєму розташуванню на перехресті пішохідних і 
велосипедних маршрутів, він є популярним місцем для прогулянок як місцевих жителів, так і 
туристів. Буфет працює цілий рік (у літній сезон він відкритий щодня, взимку у вихідні дні). Зона 
буфету включає зону відпочинку, вуличний вогнище, альпіністську стіну та ігровий майданчик 
для різних видів спорту.
Кощарний бріжок 0703, с. Сміжани 05311

Тел.: +421 907 931 580
Адрес ел. пошти: dusannovak@gmail.com

Романтична «Хата Горарень» знаходиться 3 км від села Сміжани і 5 км від міста Спішська 
Нова Вес, на околиці зони відпочинку Кощарний бріжок, в національному парку Словацький 
рай. Вона розташована безпосередньо на маркованому велосипедно-пішохідному маршруті.
Хата має 5 номерів загальною місткістю 25 ліжок. У номерах є власна ванна кімната. Для 
гостей доступні: велика кухня, їдальня – спільна кімната, дитячий майданчик з обладнанням, 
вуличний вогнище, сонячна тераса, посиденьки на свіжому повітрі, парковка для автомобілів 
та приміщення для зберігання велосипедів. Відвідувачі на автомобілях і мотоциклах 
можуть дістатися до котеджу із села Сміжани – частини Сміжанськой Маши, по цілорічній 
асфальтованій дорозі. Для проживаючих гостей власники пропонують можливість заспати в 
сіні у відреставрованому господарському будинку.
Тел.: +421 905 547 052, Адрес ел. пошти: vlad37o@isternet.sk

Туристичний інформаційний центр 
Летна 49
052 01 м. Спішська Нова Вес
Тел.: +421 53 429 82 93
Тел./факс: +421 53 442 82 92
Адрес ел. пошти: tic@mestosnv.sk
Сайт: www.spisskanovaves.eu/tic  

Гірськолижні курорти регіону:

• Ski Telgárt | www.skitelgart.sk

• Ski Gugel Mlynky | www.skimlynky.eu

• Ski Mlynky - Biele Vody | www.skimlynky.sk

• Ski centrum Hnilčík - Mraznica | www.scm.sk

• Relax Center Plejsy - гірськолижний курорт | www.plejsy.sk

• Ski Poráčska dolina | www.poracpark.sk/sk/lyzovanie

• Ski Vernár - Studničky | www.vernar-studnicky.com

«Ski centrum» Гнілчик

Бігова зона в сідловині Грайнар Зона бігових лиж Млинки – Білі води

Музей Спіша
Відділення Спішська Нова Вес
Летна 57/50, 052 01 м. Спішська Нова Вес
Тел.: +421 53 44 23 757
Адрес ел. пошти: 
muzeumspisa@muzeumspisa.com
Сайт: www.muzeumspisa.com

Гірничий музей-шахта Гнільчик
Разтоки 39
053 32 с. Гнільчик
Тел.: +421 903 243 349



Словацький рай із Чингова та Летановсього млина

Словацький рай та Південний Спіш не втрачають своєї 
чарівності навіть взимку. Якраз навпаки. Водоспади в ущелинах 
Словацького раю, які доступні цілий рік, крім Феррати в Киселі, 
перетворюються на чарівні льодоспади, сніг  під ногами, усе сяє 
білястим і на пішохідних стежках зачаровує спокій і тиша.

Поспіх зберігається лише на популярних регіональних гірськолижних 
курортах, які за якісні послуги, сімейну атмосферу та доступність 
шукають лижників та сноубордистів зі всієї Словаччини та за 
кордоном.

Якщо вам набридло штовхатися серед натовпу лижників на 
престижних словацьких або зарубіжних курортах, приїжджайте на 
лижі до нас!Щиклява скеля – Матейовце над Горнадом

Летановський млин 
- катання на ковзанах по замерзлій річці Горнад «Relax Center Plejsy» в Кромпахах

 Томашовський вид



Якщо ви любитель активного відпочинку із краплинкою пригод, 
точно не обійдіть туристичний центр Чингов у Словацькому 
раю. Він розташований поблизу сіл Сміжани та Спішське Томашовце та 
районного міста Спішська Нова Вес. Він навіть має що запропонувати 
вимогливим туристам. Менше ніж одна годинка ходьби відокремлює 
вас від однієї з найкрасивіших визначних місць Словаччини – 
Томашовського виду, з якого ви зможете насолодитися прекрасним 
видом на околиці та довколишні Татри. Зайдіть трохи далі в долину Білого 
потоку і відкрийте для себе адреналінову феррату (безпечний маршрут) 
в ущелині Кисель, куди нога туриста не ступала 40 років. Щороку з 15 
червня по 31 жовтня адміністрація Словацького національного парку 
пропонує проходження Киселю забезпеченим маршрутом. В околицях 
Киселя є ущелина Соколина долина, яка зі своїм 75-метровим Завойовим 
водоспадом вважається самою дикою у Словацькому раю. Ми також 
рекомендуємо відвідати історичний «Клашторіско» із залишками 
700-річного картезіанського монастиря, куди вас приведе мальовнича 
Клашторська ущелина. Популярною відправною точкою для 
численних популярних маршрутів до Словацького раю (напрям 
«Клашторіско», Клашторська ущелина, Прорив Горнад...) є також 
Летановський млин біля сусіднього села Летановце.

Феррата в ущелині Кисель

«Клашторіско» Ущелина Соколина долина - Завойовий водоспад
Зима в Словацькому раю та Південному Спіші

 Томашовський вид



Ми рекомендуємо...

Гірничий музей у Гелніці Кам‘яний міст у Гелніці Гірнича штольня Йозеф у Гелніці

Місто Кромпахи Село Слатвина

Між хребтами пагорбів Словацьких рудних гір, в долині Гнілецька, є 
багато мальовничих сіл та невеликих містечок зі знаменитою гірничою 
історією. У них домінує колишнє королівське гірниче місто Гелніца. 
Дозвольте духу минулого висловитися, прогулюючись вулицями старого 
міста, рясно засіяною чудовими бароковими особняками колишніх 
власників гірничодобувної промисловості, або відвідуючи Гірничий музей, 
який направить вас у світ гірничої справи та геології. Ви також можете 
прогулятися по Гірничій стежці слідами старих гірничих штолень, багато з 
яких зародилися в 15 столітті.

Увімкніть ліхтарики та вивчіть таємничі глибини гірничого видобутку під 
землею у спадковій штольні Йозефа, як є найбільшою визначною пам‘яткою 
природної стежки.

Любителі спорту можуть насолодитися широким спектром піших прогулянок 
та велоспортом у напрямку Койшовської-Голі чи Кромпашського пагорбу, 
а також якісним катанням на лижах протягом зими у популярному 
гірськолижному центрі «Relax Center Plejsy» в сусідньому місті 
Кромпахи.

Туристичний інформаційний центр 
Гелніца
Баніцька пл. 4 (у будівлі Гірничого музею)
056 01 м. Гелніца
Тел.: 00421 53 48 14 127
Адрес ел. пошти: tik-gelnica@gelnica.sk
Сайт: www.gelnica.sk

«Пансіонат Стефані» - зручно розташований у селі Сміжани. Пропонує розміщення в шести 
кімнатах та трьох апартаментах, оснащених стильними дерев’яними меблями, супутниковим 
телебаченням та окремою ванною кімнатою. У вартість включений сніданок, який подається 
безпосередньо в ресторані. Окрім ресторану, можна скористатись вітальнею з каміном, 
відкритою терасою, облаштованим дитячим майданчиком, гойдалками та каруселями, а 
також парковкою. Задня тераса, що належить ресторану, дозволяє проводити весілля, великі 
сімейні урочистості та тренінги.

Тел.: +421 53 32 10 100, +421 53 32 10 106, +421 903 275 596
Адрес ел. пошти:  penzion@stefani.sk

www.cingov.com/penzion-stefani

«Харчування Антоніо та Мімо Клуб» - в селі Спішське Томашовце пропонує послуги 
ресторану та харчування в безпосередній близькості від Словацького раю. Ви можете 
насолодитись традиційними словацькими стравами та стравами світової кухні. Якщо у вас 
немає можливості прийти і поїсти прямо в ресторані, замовлені страви будуть доставлені 
туди, де вам зручно. Танцювальні вечірки, дискотеки та інші соціальні заходи регулярно 
проводяться в Мімо Клуб.

Тел.: +421 907 648 408, +421 905 170 495
Адрес ел. пошти: mimoklub@mimoklub.sk

www.antoniostravovanie.sk

«Пансіонат Лесніца» - популярний житловий об’єкт зі зручним розташуванням у 
прекрасному оточенні Словацького раю, прямо в самому серці туристичного курорту 
Чингов. Поруч знаходяться села Спішське Томашовце та Сміжани та районне місто Спішська 
Нова Вес. Завдяки цьому він є ідеальною відправною точкою для піших прогулянок чи 
вивчення культури та історії Спішського краю. Житловий об’єкт налічує 9 двомісних номерів, 
1 двомісний номер із кухнею (всі з додатковим ліжком) та апартаменти з двома спальнями, 
вітальнею та кухнею. У всіх номерах є власна ванна кімната та туалет, балкон, супутникове 
телебачення і радіо. «Пансіонат Лесніца» запрошує як проживаючих, так і не розміщених 
гостей, насолодитися відмінною гастрономією у його власному ресторані. На території є 
безкоштовна приватна парковка, а також вуличний вогнище та барбекю. До інформаційного 
центру та прокату велосипедів - 50 метрів.
Тел.: +421 53 32 10 107, +421 903 250 086, Адрес ел. пошти: lesnica@stefani.sk

www.cingov.com/penzion-lesnica



Гірнича Гелніца, Кромпахи та околиці

Kлаузи – водосховище

Туристичний інформаційний центр 
Чингов - «Trek Café» 
Чингов – верхня парковка
052 01 с. Спішське Томашовце 
Тел.: +421 911 707 904
Адрес ел. пошти: info@cubeadventure.sk

Інформаційний центр Сміжани 
Татранська 302 (в особняку) 
053 11 с. Сміжани 
Тел.: +421 53 44 33 666 
Адрес ел. пошти: okc.info@smizany.sk

Ущелина Малий Кисель - Моховий водоспад

Феррата (безпечний маршрут) 
в ущелині Kисель | Адміністрація 
національного парку Словацький рай
Доступна щороку  з 15 червня по 31 жовтня 
Тел.: +421 903 298 223
Адрес ел. пошти: slovraj@sopsr.sk

Туристичний інформаційний центр 
Чингов - «Котедж на перехресті»
Чингов – нижня парковка
052 01 с. Спішське Томашовце
Тел.: +421 907 920 728
Адрес ел. пошти: info@cubeadventure.sk

Місто Гелніца



Словацький рай із Подлеска

Ідеальний відпочинок «на кінці світу». Якщо ви шукаєте саме це, 
то відмінне село Порач із сусідньою долиною Порачська - 
ідеальний вибір для вас.
Майже невизнана перлина природи південного Спіша, представлена 
гірським хребтом Гальмус, який часто називають «маленьким 
Словацьким раєм», або національними природними заповідниками 
Гальмуська тисина та Червоні скелі, за своєю красою сміливо 
конкурують із значно більш відомими долинами, такими як Задільська 
на Гемері або Гадерська на Ліптові. Вражаючі погляди на цілий Спіш 
відкриваються з вершин Високий врх, Буковець, Біла Скеля, Князівка та 
Словенська Скеля, які ви неодмінно полюбите. Популярним місцем для 
авантюристів є також таємнича печера Шарканська діра, в якій колись 
мешкали доісторична людина та печерний ведмідь. Любителі нордичної 
ходьби можуть насолоджуватися «прогулянками» по прекрасній 
природі на спеціально позначених трасах. Численні привабливі, добре 
позначені. велосипедні маршрути з‘єднують Порач із містечком 
Кромпахи та центром Плейси, а також із сусідніми гірськими селами 
Завадка та Гнільчик. Ця відокремлена територія Спіша також відома 
гірськими традиціями, тому прийміть запрошення заглянути в гірниче 
минуле села Порач. Відвідайте музей-шахту гірничої справи в парку 
Порач або пройдіться одним із трьох ланцюгів гірничої стежки Порач. 
Насолоджуйтесь спокоєм та близькістю цього чарівного місця в районі 
жвавих та гостинних русинів із власною самобутньою культурою, які 
змусять вас почувати себе вітаними серед них.Порачська долина

«Poráč Park relax & sport centrum **» - це привабливий гірський готель, розташований 
прямо на «кінці світу» у Порачській долині. Окрім якісних послуг та харчування, він також 
пропонує широкий спектр видів спорту – ви можете використовувати критий тренажерний 
зал, басейн, відкритий майданчик для ігор з м‘ячем, тенісний корт, піднятися на стіну для 
скелелазіння або пограти в міні-гольф. після всього цього можна відпочити у wellness 
центрі. Парк Порач не є великим, зайнятим курортом, незважаючи на безліч послуг, які 
він надає. Навпаки, він підтримує інтимну атмосферу в оточенні навколишніх гір. Неначе 
ідеальне місце, створене для активного відпочинку на природі.

Тел.: +421 905 794 705, +421 53 42 98 797
Адрес ел. пошти: poracpark@poracpark.sk

www.poracpark.sk

Ми рекомендуємо...

Ущелина Великий Сокіл 



Унікальними є ущелини, доступні для туристів – найбільш 
відвідувана Суха Бела, чарівний П’єцки, дружелюбний 
Великий Сокіл або величний 12 км довгий каньйон річки 
Прорив Горнада.

Це визначні пам’ятки, задля яких до села Грабушице та прилеглі 
до нього туристичні центри Подлесок та Піла щороку прямують 
домашні та іноземні туристи.
Насолоджуйтесь незайманою природою та гудіннями водоспадів, 
милуйтеся квітучими гірськими луками, а також дикими скелями 
та ущелинами. Побалуйте себе романтикою у сідлі коня чи на 
захоплюючому Прориві Горнада.
А взимку, коли річка Горнад замерзає, спробуйте подолати її на 
ковзанах або лижах. Ви точно не пошкодуєте про це.

Подлесок це також прекрасна відправна точка для їзди на велосипеді. 
Звідси велосипедні маршрути ведуть до «Клашторіско», сідловини 
Копанець та рівнини Глац, уздовж яких можна дістатися на південь 
Словацького раю, до села Стратена, Дедінки та Млинки.

Ущелина П’єцки

Ущелина Суха Бела Прорив Горнада - сплав річкоюПорачська долина на кінці світу 

Порачська долина



«Ресторан Руманка» - розташований на туристичному курорті Подлесок, 
безпосередньо біля входу в найвідомішу ущелину Словацького раю – Суха Бела. Цілий 
рік він пропонує туристам приємні посиденьки в стильній обстановці, де вони можуть 
освіжитися улюбленим напоєм або насолодитись стравами традиційної словацької кухні. 
Зовні ресторан має простору терасу, а під час літнього сезону туристам запропонований 
шведський стіл. Для туристичних груп або проживання в сусідньому кемпінгу Подлесок є 
можливість заздалегідь замовити обід, сніданок та вечерю. Частиною ресторану є також 
прокат ферратових наборів «FERRATA HZS KYSEĽ».

Тел.: +421 907 289 262, Адрес ел. пошти: info@podlesok.com

www.podlesok.sk

«Autocamping Podlesok» - розташований на популярному туристичному курорті 
Подлесок поблизу села Грабушице, пропонує туристичне проживання у безпосередній 
близькості від найпопулярніших туристичних маршрутів Словацького раю. В «Autocamping» 
є можливість розміщення в 16 бунгало (з них 5 абсолютно нових), загальною місткістю 95 
ліжок. Також вітаються автомобілісти з власним будинком на колесах, які оцінять наявність 
електричних з‘єднань та джерел питної води, раковин для хімічних туалетів, санітарних 
приміщень, кухонь та каміну з навісом. Для туристів з власним наметом в «Autocamping» 
доступні до 600 наметових майданчиків. У приміщенні приймальні є кімната відпочинку з 
телевізором. Безкоштовний Wi-Fi доступний на всій території «Autocamping». В околицях 
«Autocamping» є ресторани, продуктовий магазин, волейбольний майданчик, тенісний корт, 
прокат велосипедів та спортивного інвентарю.
Тел.: +421 53 42 99 165, Адрес ел. пошти: recepcia@podlesok.sk

www.podlesok.com

Унікальний технічний витвір «Тельгартський віадук»

Ми рекомендуємо...

«Малий Маєр» - розташований на зеленому лузі, оточеному пасовищами в самому серці Словацького 
раю – на Подлеску, з відмінним вихідним положенням до ущелин національного парку. «Малий Майєр» - 
популярне місце для любителів природи, пристрасних мандрівників, велосипедистів або сімей з дітьми з 
можливістю проживання в тихому розкішному середовищі, поза туристичним курортом. Це також ідеальне 
місце для тимбілдингу або для закритої спілки. Звичайно, існує можливість використання додаткових послуг, 
таких як прокат велосипедів та електро велосипедів. Можна заздалегідь забронювати катання на конях, політ 
літаком та на повітряній кулі. Гості можуть насолодитися традиційними Спішськими стравами, приготованими 
за оригінальними рецептами. Оскільки «Малий Маєр» розташований на зайнятому велосипедному маршруті, 
в літній сезон частина комплексу з дерев’яним котеджем служить як вело – фуршет, де можна підзарядити 
акумулятори електричних велосипедів та підкріпитися свіжими закусками. Частиною території є зона зльоту 
і посадки надлегких літаків, це робить територію доступною для будь-якого аеропорту в Шенгені для такого 
типу літаків.     Тел.: +421 907 289 262, Адрес ел. пошти: info@podlesok.com

www.podlesok.com



Інформаційний центр
Адміністрація національного парку 
Словацький рай 
Подлесок 1832/30
053 15 с. Грабушице
Тел.: +421 53 442 20 10 

Сплав Прорива Горнада
Сплав Горнадом можливий щороку із 1. травня    
до 31. жовтня при підходящому рівні річки
Тел.: +421 903 298 223

Адрес ел. пошти: slovraj@sopsr.sk 
Сайт: www.npslovenskyraj.sk

Туристичний інформаційний центр
Главна 171
053 15 с. Грабушице 
Тел.: +421 915 930 585 
Тел.:421 903 895 155 
Адрес ел. пошти: hrabusice@stonline.sk
Сайт: www.hrabusice.sk

Туристичний інформаційний центр
 адміністрація «Autocamping Podlesok»
Подлесок 33
053 15 с. Грабушице
Тел.:+421 53 42 99 165
Адрес ел. пошти: recepcia@podlesok.sk
Сайт: www.podlesok.sk

Прорив Горнада

Ми рекомендуємо...

«Apartments Club Telgárt» *** це клубний житловий заклад, розташований недалеко від села 
Тельгарт, який, безумовно, сподобається всім, хто шукає затишку, вишуканості та приватності 
серед гір Нижні Татри, Муранської рівнини та Словацького раю. Об‘єкт складається з чотирьох 
окремо розташованих житлових одиниць з окремою ванною кімнатою та обладнаною кухнею 
(«Апартаменти  Стелла» ***), а також «Будинок відпочинку» *** із двома повністю мебльованими 
квартирами для відпочинку. До послуг гостей новозбудований wellness центр із спа-салонам 
та саунами, а також сучасний обладнаний зал для проведення семінарів та корпоративних 
зустрічей. «Apartments Club Telgárt» це гарне місце для сімей з дітьми. Що стосується 
кейтерингових послуг, то можна замовити сніданок, або у випадку більших груп можна найняти 
напівпансіон із прямим обслуговуванням прямо до місця проживання гостя.
Тел.: +421 905 562 021, Адрес ел. пошти: info@apartmentstelgart.sk

www.apartmentstelgart.sk

«Горегронський особняк» *** це сімейний пансіонат із рестораном, розташований у селі 
Тельгарт. Місця проживання складаються з чотирьох стандартних кімнат, одних двокімнатних 
апартаментів та великої вітальні з каміном. Для гостей також доступна повністю обладнана 
кухня. Нагорі – простора тераса з видом на навколишні гори. Ресторан пропонує смачну 
словацьку кухню та регіональні страви, а також чудову італійську піцу. У ресторані також є 
окреме кафе і типова «Словацька кімната» з дерев‘яною обробкою та каміном. Гості пансіонату 
можуть розслабитися в інфрачервоній сауні або відпочити в саду особняка з дерев‘яною 
альтанкою і приємно посидіти. Вуличний вогнище дозволяє готувати на грилі ваші власні страви 
і тости. Для більш вимогливих гостей є чан на відкритому повітрі. Відвідувачі на Горегронського 
особняку можуть скористатися безкоштовною парковкою прямо при пансіонаті. Спортсмени 
оцінять приміщення для зберігання велосипедів, лиж та іншого спортивного інвентарю.
Тел.: +421 908 548 342, Адрес ел. пошти: info@horehronskakuria.sk

www.horehronskakuria.sk

«Пансіонат у Ханки» ** це популярний сімейний пансіонат із відмінним рестораном, 
розташований у передгірському селі Тельгарт, на кордоні національних парків Словацький 
рай, Низькі Татри та Муранська рівнина. Пансіонат включає затишно обладнані номери 
з власною ванною кімнатою та телевізором. Ресторан пансіонату пропонує смачну їжу, 
приготовану з домашніх інгредієнтів, протягом усього дня. Також є відкрита тераса для 
посиденьок, приміщення для зберігання велосипедів і лиж, а також безкоштовна парковка 
прямо на місці. Пансіонат працює цілий рік. Влітку він особливо популярний серед туристів, 
а взимку серед лижників, які оцінять гірськолижну місцевість «Ski Telgárt», що знаходиться 
всього в 500 метрах від пансіонату.

Тел.: +421 903 771 662, Адрес ел. пошти: info@ubytovanietelgart.sk
www.ubytovanietelgart.sk 



Словацький раз із Дедінок та Млинок

Передгір‘я легендарної Кральової-Голі прикрашене 
численними коштовностями природи та зроблено людським 
розумом. Здається, більшість із них знаходиться поблизу 
типового гірського селища Тельгарт, що лежить на кордоні 
трьох національних парків: Словацький рай, Низькі Татри та 
Муранська рівнина.
Ви також можете помилуватися прекрасними луками сідловини 
Беснік або джерелом другої найдовшої словацької річки Грон з 
моторовагонного поїзда, який їде уздовж романтичної залізничної 
лінії Маргецани – Червона Скеля. Проїзд по цій трасі, що налічує 
дев‘ять тунелів, майже триста мостів, унікальний технічний витвір 
Хмарошський віадук, Тельгартський віадук та Тельгартську петлю, яка 
також знаходиться у магічній природі Словацького раю –  це досвід, 
що запам’ятається назавжди.
Літо в околицях Тельгарта особливо належить пішим прогулянкам та 
їзді на велосипеді. Згадуючи і  2000 метрову Кральову-Голю.

Однак, якщо ви дістанетеся сюди взимку, ви також зможете 
насолодитися чудовим катанням на лижах в «Ski Telgárt».

Осінь під Кральовою-Голею

Сідлoвина Беснік - вигляд на Кральову-Голю Ондреїско с виглядом на Кральову-Голю

Гачовська скеля – вигляд на Дедінки та Пальцманську Машу



Як чарівні очі Словацького раю під платом Герави 
розташоване водосховище Пальцманська Маша, на березі 
якої лежить село Дедінки.

Якщо ви шукаєте місце для літнього відпочинку біля води та посеред 
мальовничої природи, ви саме там, де треба. А якщо вам набридло 
засмагати на сонці, купання та катання на греблі, ви можете поїхати 
разом із путівником по знаменитому оглядовому пункту Гачовська 
скеля із захоплюючими видами Словацького раю або підкорити 
сусідню Зеймарську ущелину, лише у 20 хвилинах ходьби від 
берега Пальцманської Маші – в селі Млинки, місцева частина 
Білі Води.

У Млинках, конкретно на курортах «Ski Gugel» та «Млинки – Білі 
Води» взимку надають багаті можливості для катання на лижах та 
лижні гонки.

Зеймарська ущелина - Налепкове водоспади Гачовська скеля - вид на Високі ТатриТельгарт на стику 3 національних парків 

Хмарошський віадук - історична поїздка паровим поїздом



«Пансіонат під Гуглом» це сімейний пансіонат, розташований прямо під схилами 
гірськолижної місцевості «Ski Gugel Mlynky» в південній частині Словацького раю. Протягом 
року пропонується комфортне проживання в різних типах номерів та апартаментів відповідно 
до індивідуальних потреб гостей. Після повернення з походів, велоспорту чи катання на 
лижах є можливість насолодитися якісною домашньою гастрономією та посидіти в приємній 
місцевості «Пабу під Гуглом». Для гостей пансіонату також доступний нетрадиційний wellness 
під відкритим небом, прокат велосипедів. Протягом усього літа в саду є обладнання для 
різноманітних розваг та ігор – настільний теніс, батут «pétanque», крикет, спідбол та ін.

Тел.: +421 53 44 93 354, +421 903 016 865, +421 903 619 194 
Адрес ел. пошти: ubytovanie@mlynky.net

3-х зірковий «Пансіонат Саламандер» *** знаходиться в селі Млинки, частина 
Пальцманська Маша. Він пропонує комфортне проживання в одинадцяти кімнатах та двох 
апартаментах, які мають окремі санвузли, телевізор та телефон. Звичайно, є ресторан, кафе 
та літня тераса з каміном. Для повноцінного відпочинку гості можуть скористатися сауною, 
масажем та фітнес-центром. Пансіонат – хороший вихідний пункт для піших та велосипедних 
поїздок до Словацького раю та його околиць. Взимку – це ідеальний вибір для лижників, які 
хочуть насолоджуватися спортивними заняттями на навколишніх гірськолижних курортах та 
місцинах для лижних гонок. Гостьовий будинок також має власний прокат лиж та велосипедів.

Тел.: +421 910 842 369 
Адрес ел. пошти: rezervacie.salamander@gmail.com

«Хата Штефана» це мисливський та рекреаційний котедж, розташований у Гавраній долині, 
поблизу села Млинки. Розташування посеред лісу – ідеальний вибір для відвідувачів, які 
прагнуть спокою та приватного життя. Житлова частина складається з трьох апартаментів на 
двоє-шість гостей.

Також є обладнана кухня, кімната відпочинку та тераса з вогнищем та барбекю. Завдяки своєму 
розташуванню зовсім недалеко від Словацького раю хата є чудовою відправною точкою для 
походів у національний парк або катання на лижах на навколишніх гірськолижних курортах.

Тел.: +421 905 872 562, +421 903 800 377
Адрес ел. пошти: novak@lesysnv.sk

www.slovenskyraj.sk/stefana

www.penzion-salamander.sk

www.mlynky.net

Стратена - Остра скеля Добшина - Данкова

Ми рекомендуємо...

Верховий туризм - Ферма на Самельовому лузі Біг у раю 2018 р., Стратенський каньйон



«Пансіонат Лядова» розташований у селі Стратена, частина Добшинської льодової печери –  
це місце ідеальне для активного відпочинку в чарівному середовищі Словацького раю поблизу 
всесвітньо відомої льодової печери Добшинська. Пансіонат пропонує розміщення у чотирьох 
номерах та двох апартаментах загальною місткістю 10 ліжок. У гостьовому будинку є альтанка, 
придатна для сидіння та барбекю. У безпосередній близькості від пансіонату знаходиться 
ферма на лузі Самель, яка пропонує широкий спектр агротуризму та кінного туризму, поїздки 
на кінних візках, а також літні табори для дітей у «ковбойському стилі». Взимку «Пансіонат 
Лядова» користується особливою популярністю серед лижників, оскільки поблизу є кілька 
популярних гірськолижних курортів та місцин для лижних гонок.
Тел.: +421 915 858 037, +421 908 508 048, +421 911 039 089
Адрес ел. пошти: info@penzionladova.sk

Гірський будинок «Стара Горарень I та II» Стильно облаштовані гірські будинки 
«Стара Горарень I та II» розташовані у романтичному поселені хатини Ланийго, в 3 км від 
Добшина, в оточенні мирної природи. Загальна місткість – 18 ліжок. Обидві будівлі мають 
повністю обладнану власну кухню, вітальню та їдальню. В їх екстер’єрі є альтанка з каміном, 
грилем та паркінгом. Любителі спорту можуть використовувати приміщення для зберігання 
велосипедів та лиж. Безкоштовний Wi-Fi доступний в обох будинках.

Тел.: +421 905 486 162
Адрес ел. пошти: info@starahoraren.sk

www.starahoraren.sk

www.penzionladova.sk

Дедінки – катання на човні Зеймарська ущелина – Налепкове водоспади

Ми рекомендуємо...

Адміністрація 
національного парку 
Словацький рай
Тел.: +421 903 298 223
Адрес ел. пошти: 
slovraj@sopsr.sk
Сайт: www.npslovenskyraj.sk

Туристичний інформаційний 
центрДобшинська Льодова 
Печера
Добшинська Льодова Печера 5
049 71 с. Стратена
Тел.: +421 948 287 901 
Адрес ел. пошти: tic@vraji.sk 

Туристичний 
інформаційний
центр Добшина
Площа баніков 384
049 25 с. Добшина
Тел.: +421 58 79 41 154 
Адрес ел. пошти: 
tic@dobsina.sk 
Сайт: www.dobsina.sk

Туристичний інформаційний 
центр Добшинська Льодова 
Печера
Добшинська Льодова Печера 5
049 71 с. Стратена
Тел.: +421 948 287 901 
Адрес ел. пошти: tic@vraji.sk 

Добшинська Льодова 
Печера
Адміністрація словацьких печер
Тел.: +421 58 78 81 470
Адрес ел. пошти: dobslj@ssj.sk
Сайт: www.ssj.sk



ЮНЕСКО Добшинська льодова печера

Південь Словацького раю поблизу мальовничого гірського села 
Стратена може похвалитися надзвичайним багатством природної 
краси. Унікальна Добшинська льодова печера занесена до списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, національний природний заповідник Стратена з масивами 
Срнчих та Соколиної скель, домінуючий оглядовий пагорб Гавран’я скеля, 
болото Гнільця, Стратенський каньйон із навчальною доріжкою, яка також 
підходить для людей з обмеженими фізичними можливостями, долина 
Малих Зайфів, або мальовничі Т’єсняви, завоюють серце кожного любителя 
природи. Крім того, долина річки Гнілець чуйно завершена романтичною 
залізничною колією з кількома тунелями та віадуками. Окрім пішохідних 
туристів в околицях Стратени приїжджають також любителі їзди на велосипеді 
та гіпотуристи – наприклад, на ферму на лузі Самель, але також для нордичної 
ходьби, для якої є чотири траси довжиною від 4 до 12,6 км. Досвід адреналіну 
у подоланні перешкод на деревах можна знайти в парку Тарзанія Остра 
скеля. Біля Стратени, біля південного підніжжя Добшинського пагорба, 
розпростерлося містечко Добшина з багатою історією гірничого видобутку.
Окрім того, що воно є місцем проведення популярних гонок на вершинах 
пагорбів, історичний центр міста має багато цікавих пам’яток. Гірнича історія 
міста також представлена двома маршрутами Навчальної стежки по слідах 
видобутку в Добшині.

Стратенський каньйон Стратенська Піла

Добшинська льодова печера



ЮНЕСКО Добшинська льодова печера

Південь Словацького раю поблизу мальовничого гірського села 
Стратена може похвалитися надзвичайним багатством природної 
краси. Унікальна Добшинська льодова печера занесена до списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, національний природний заповідник Стратена з масивами 
Срнчих та Соколиної скель, домінуючий оглядовий пагорб Гавран’я скеля, 
болото Гнільця, Стратенський каньйон із навчальною доріжкою, яка також 
підходить для людей з обмеженими фізичними можливостями, долина 
Малих Зайфів, або мальовничі Т’єсняви, завоюють серце кожного любителя 
природи. Крім того, долина річки Гнілець чуйно завершена романтичною 
залізничною колією з кількома тунелями та віадуками. Окрім пішохідних 
туристів в околицях Стратени приїжджають також любителі їзди на велосипеді 
та гіпотуристи – наприклад, на ферму на лузі Самель, але також для нордичної 
ходьби, для якої є чотири траси довжиною від 4 до 12,6 км. Досвід адреналіну 
у подоланні перешкод на деревах можна знайти в парку Тарзанія Остра 
скеля. Біля Стратени, біля південного підніжжя Добшинського пагорба, 
розпростерлося містечко Добшина з багатою історією гірничого видобутку.
Окрім того, що воно є місцем проведення популярних гонок на вершинах 
пагорбів, історичний центр міста має багато цікавих пам’яток. Гірнича історія 
міста також представлена двома маршрутами Навчальної стежки по слідах 
видобутку в Добшині.

Стратенський каньйон Стратенська Піла

Добшинська льодова печера



«Пансіонат Лядова» розташований у селі Стратена, частина Добшинської льодової печери –  
це місце ідеальне для активного відпочинку в чарівному середовищі Словацького раю поблизу 
всесвітньо відомої льодової печери Добшинська. Пансіонат пропонує розміщення у чотирьох 
номерах та двох апартаментах загальною місткістю 10 ліжок. У гостьовому будинку є альтанка, 
придатна для сидіння та барбекю. У безпосередній близькості від пансіонату знаходиться 
ферма на лузі Самель, яка пропонує широкий спектр агротуризму та кінного туризму, поїздки 
на кінних візках, а також літні табори для дітей у «ковбойському стилі». Взимку «Пансіонат 
Лядова» користується особливою популярністю серед лижників, оскільки поблизу є кілька 
популярних гірськолижних курортів та місцин для лижних гонок.
Тел.: +421 915 858 037, +421 908 508 048, +421 911 039 089
Адрес ел. пошти: info@penzionladova.sk

Гірський будинок «Стара Горарень I та II» Стильно облаштовані гірські будинки 
«Стара Горарень I та II» розташовані у романтичному поселені хатини Ланийго, в 3 км від 
Добшина, в оточенні мирної природи. Загальна місткість – 18 ліжок. Обидві будівлі мають 
повністю обладнану власну кухню, вітальню та їдальню. В їх екстер’єрі є альтанка з каміном, 
грилем та паркінгом. Любителі спорту можуть використовувати приміщення для зберігання 
велосипедів та лиж. Безкоштовний Wi-Fi доступний в обох будинках.

Тел.: +421 905 486 162
Адрес ел. пошти: info@starahoraren.sk

www.starahoraren.sk

www.penzionladova.sk

Дедінки – катання на човні Зеймарська ущелина – Налепкове водоспади

Ми рекомендуємо...

Адміністрація 
національного парку 
Словацький рай
Тел.: +421 903 298 223
Адрес ел. пошти: 
slovraj@sopsr.sk
Сайт: www.npslovenskyraj.sk

Туристичний інформаційний 
центрДобшинська Льодова 
Печера
Добшинська Льодова Печера 5
049 71 с. Стратена
Тел.: +421 948 287 901 
Адрес ел. пошти: tic@vraji.sk 

Туристичний 
інформаційний
центр Добшина
Площа баніков 384
049 25 с. Добшина
Тел.: +421 58 79 41 154 
Адрес ел. пошти: 
tic@dobsina.sk 
Сайт: www.dobsina.sk

Туристичний інформаційний 
центр Добшинська Льодова 
Печера
Добшинська Льодова Печера 5
049 71 с. Стратена
Тел.: +421 948 287 901 
Адрес ел. пошти: tic@vraji.sk 

Добшинська Льодова 
Печера
Адміністрація словацьких печер
Тел.: +421 58 78 81 470
Адрес ел. пошти: dobslj@ssj.sk
Сайт: www.ssj.sk



«Пансіонат під Гуглом» це сімейний пансіонат, розташований прямо під схилами 
гірськолижної місцевості «Ski Gugel Mlynky» в південній частині Словацького раю. Протягом 
року пропонується комфортне проживання в різних типах номерів та апартаментів відповідно 
до індивідуальних потреб гостей. Після повернення з походів, велоспорту чи катання на 
лижах є можливість насолодитися якісною домашньою гастрономією та посидіти в приємній 
місцевості «Пабу під Гуглом». Для гостей пансіонату також доступний нетрадиційний wellness 
під відкритим небом, прокат велосипедів. Протягом усього літа в саду є обладнання для 
різноманітних розваг та ігор – настільний теніс, батут «pétanque», крикет, спідбол та ін.

Тел.: +421 53 44 93 354, +421 903 016 865, +421 903 619 194 
Адрес ел. пошти: ubytovanie@mlynky.net

3-х зірковий «Пансіонат Саламандер» *** знаходиться в селі Млинки, частина 
Пальцманська Маша. Він пропонує комфортне проживання в одинадцяти кімнатах та двох 
апартаментах, які мають окремі санвузли, телевізор та телефон. Звичайно, є ресторан, кафе 
та літня тераса з каміном. Для повноцінного відпочинку гості можуть скористатися сауною, 
масажем та фітнес-центром. Пансіонат – хороший вихідний пункт для піших та велосипедних 
поїздок до Словацького раю та його околиць. Взимку – це ідеальний вибір для лижників, які 
хочуть насолоджуватися спортивними заняттями на навколишніх гірськолижних курортах та 
місцинах для лижних гонок. Гостьовий будинок також має власний прокат лиж та велосипедів.

Тел.: +421 910 842 369 
Адрес ел. пошти: rezervacie.salamander@gmail.com

«Хата Штефана» це мисливський та рекреаційний котедж, розташований у Гавраній долині, 
поблизу села Млинки. Розташування посеред лісу – ідеальний вибір для відвідувачів, які 
прагнуть спокою та приватного життя. Житлова частина складається з трьох апартаментів на 
двоє-шість гостей.

Також є обладнана кухня, кімната відпочинку та тераса з вогнищем та барбекю. Завдяки своєму 
розташуванню зовсім недалеко від Словацького раю хата є чудовою відправною точкою для 
походів у національний парк або катання на лижах на навколишніх гірськолижних курортах.

Тел.: +421 905 872 562, +421 903 800 377
Адрес ел. пошти: novak@lesysnv.sk

www.slovenskyraj.sk/stefana

www.penzion-salamander.sk

www.mlynky.net

Стратена - Остра скеля Добшина - Данкова

Ми рекомендуємо...

Верховий туризм - Ферма на Самельовому лузі Біг у раю 2018 р., Стратенський каньйон



Як чарівні очі Словацького раю під платом Герави 
розташоване водосховище Пальцманська Маша, на березі 
якої лежить село Дедінки.

Якщо ви шукаєте місце для літнього відпочинку біля води та посеред 
мальовничої природи, ви саме там, де треба. А якщо вам набридло 
засмагати на сонці, купання та катання на греблі, ви можете поїхати 
разом із путівником по знаменитому оглядовому пункту Гачовська 
скеля із захоплюючими видами Словацького раю або підкорити 
сусідню Зеймарську ущелину, лише у 20 хвилинах ходьби від 
берега Пальцманської Маші – в селі Млинки, місцева частина 
Білі Води.

У Млинках, конкретно на курортах «Ski Gugel» та «Млинки – Білі 
Води» взимку надають багаті можливості для катання на лижах та 
лижні гонки.

Зеймарська ущелина - Налепкове водоспади Гачовська скеля - вид на Високі ТатриТельгарт на стику 3 національних парків 

Хмарошський віадук - історична поїздка паровим поїздом



Словацький раз із Дедінок та Млинок

Передгір‘я легендарної Кральової-Голі прикрашене 
численними коштовностями природи та зроблено людським 
розумом. Здається, більшість із них знаходиться поблизу 
типового гірського селища Тельгарт, що лежить на кордоні 
трьох національних парків: Словацький рай, Низькі Татри та 
Муранська рівнина.
Ви також можете помилуватися прекрасними луками сідловини 
Беснік або джерелом другої найдовшої словацької річки Грон з 
моторовагонного поїзда, який їде уздовж романтичної залізничної 
лінії Маргецани – Червона Скеля. Проїзд по цій трасі, що налічує 
дев‘ять тунелів, майже триста мостів, унікальний технічний витвір 
Хмарошський віадук, Тельгартський віадук та Тельгартську петлю, яка 
також знаходиться у магічній природі Словацького раю –  це досвід, 
що запам’ятається назавжди.
Літо в околицях Тельгарта особливо належить пішим прогулянкам та 
їзді на велосипеді. Згадуючи і  2000 метрову Кральову-Голю.

Однак, якщо ви дістанетеся сюди взимку, ви також зможете 
насолодитися чудовим катанням на лижах в «Ski Telgárt».

Осінь під Кральовою-Голею

Сідлoвина Беснік - вигляд на Кральову-Голю Ондреїско с виглядом на Кральову-Голю

Гачовська скеля – вигляд на Дедінки та Пальцманську Машу



Інформаційний центр
Адміністрація національного парку 
Словацький рай 
Подлесок 1832/30
053 15 с. Грабушице
Тел.: +421 53 442 20 10 

Сплав Прорива Горнада
Сплав Горнадом можливий щороку із 1. травня    
до 31. жовтня при підходящому рівні річки
Тел.: +421 903 298 223

Адрес ел. пошти: slovraj@sopsr.sk 
Сайт: www.npslovenskyraj.sk

Туристичний інформаційний центр
Главна 171
053 15 с. Грабушице 
Тел.: +421 915 930 585 
Тел.:421 903 895 155 
Адрес ел. пошти: hrabusice@stonline.sk
Сайт: www.hrabusice.sk

Туристичний інформаційний центр
 адміністрація «Autocamping Podlesok»
Подлесок 33
053 15 с. Грабушице
Тел.:+421 53 42 99 165
Адрес ел. пошти: recepcia@podlesok.sk
Сайт: www.podlesok.sk

Прорив Горнада

Ми рекомендуємо...

«Apartments Club Telgárt» *** це клубний житловий заклад, розташований недалеко від села 
Тельгарт, який, безумовно, сподобається всім, хто шукає затишку, вишуканості та приватності 
серед гір Нижні Татри, Муранської рівнини та Словацького раю. Об‘єкт складається з чотирьох 
окремо розташованих житлових одиниць з окремою ванною кімнатою та обладнаною кухнею 
(«Апартаменти  Стелла» ***), а також «Будинок відпочинку» *** із двома повністю мебльованими 
квартирами для відпочинку. До послуг гостей новозбудований wellness центр із спа-салонам 
та саунами, а також сучасний обладнаний зал для проведення семінарів та корпоративних 
зустрічей. «Apartments Club Telgárt» це гарне місце для сімей з дітьми. Що стосується 
кейтерингових послуг, то можна замовити сніданок, або у випадку більших груп можна найняти 
напівпансіон із прямим обслуговуванням прямо до місця проживання гостя.
Тел.: +421 905 562 021, Адрес ел. пошти: info@apartmentstelgart.sk

www.apartmentstelgart.sk

«Горегронський особняк» *** це сімейний пансіонат із рестораном, розташований у селі 
Тельгарт. Місця проживання складаються з чотирьох стандартних кімнат, одних двокімнатних 
апартаментів та великої вітальні з каміном. Для гостей також доступна повністю обладнана 
кухня. Нагорі – простора тераса з видом на навколишні гори. Ресторан пропонує смачну 
словацьку кухню та регіональні страви, а також чудову італійську піцу. У ресторані також є 
окреме кафе і типова «Словацька кімната» з дерев‘яною обробкою та каміном. Гості пансіонату 
можуть розслабитися в інфрачервоній сауні або відпочити в саду особняка з дерев‘яною 
альтанкою і приємно посидіти. Вуличний вогнище дозволяє готувати на грилі ваші власні страви 
і тости. Для більш вимогливих гостей є чан на відкритому повітрі. Відвідувачі на Горегронського 
особняку можуть скористатися безкоштовною парковкою прямо при пансіонаті. Спортсмени 
оцінять приміщення для зберігання велосипедів, лиж та іншого спортивного інвентарю.
Тел.: +421 908 548 342, Адрес ел. пошти: info@horehronskakuria.sk

www.horehronskakuria.sk

«Пансіонат у Ханки» ** це популярний сімейний пансіонат із відмінним рестораном, 
розташований у передгірському селі Тельгарт, на кордоні національних парків Словацький 
рай, Низькі Татри та Муранська рівнина. Пансіонат включає затишно обладнані номери 
з власною ванною кімнатою та телевізором. Ресторан пансіонату пропонує смачну їжу, 
приготовану з домашніх інгредієнтів, протягом усього дня. Також є відкрита тераса для 
посиденьок, приміщення для зберігання велосипедів і лиж, а також безкоштовна парковка 
прямо на місці. Пансіонат працює цілий рік. Влітку він особливо популярний серед туристів, 
а взимку серед лижників, які оцінять гірськолижну місцевість «Ski Telgárt», що знаходиться 
всього в 500 метрах від пансіонату.

Тел.: +421 903 771 662, Адрес ел. пошти: info@ubytovanietelgart.sk
www.ubytovanietelgart.sk 



«Ресторан Руманка» - розташований на туристичному курорті Подлесок, 
безпосередньо біля входу в найвідомішу ущелину Словацького раю – Суха Бела. Цілий 
рік він пропонує туристам приємні посиденьки в стильній обстановці, де вони можуть 
освіжитися улюбленим напоєм або насолодитись стравами традиційної словацької кухні. 
Зовні ресторан має простору терасу, а під час літнього сезону туристам запропонований 
шведський стіл. Для туристичних груп або проживання в сусідньому кемпінгу Подлесок є 
можливість заздалегідь замовити обід, сніданок та вечерю. Частиною ресторану є також 
прокат ферратових наборів «FERRATA HZS KYSEĽ».

Тел.: +421 907 289 262, Адрес ел. пошти: info@podlesok.com

www.podlesok.sk

«Autocamping Podlesok» - розташований на популярному туристичному курорті 
Подлесок поблизу села Грабушице, пропонує туристичне проживання у безпосередній 
близькості від найпопулярніших туристичних маршрутів Словацького раю. В «Autocamping» 
є можливість розміщення в 16 бунгало (з них 5 абсолютно нових), загальною місткістю 95 
ліжок. Також вітаються автомобілісти з власним будинком на колесах, які оцінять наявність 
електричних з‘єднань та джерел питної води, раковин для хімічних туалетів, санітарних 
приміщень, кухонь та каміну з навісом. Для туристів з власним наметом в «Autocamping» 
доступні до 600 наметових майданчиків. У приміщенні приймальні є кімната відпочинку з 
телевізором. Безкоштовний Wi-Fi доступний на всій території «Autocamping». В околицях 
«Autocamping» є ресторани, продуктовий магазин, волейбольний майданчик, тенісний корт, 
прокат велосипедів та спортивного інвентарю.
Тел.: +421 53 42 99 165, Адрес ел. пошти: recepcia@podlesok.sk

www.podlesok.com

Унікальний технічний витвір «Тельгартський віадук»

Ми рекомендуємо...

«Малий Маєр» - розташований на зеленому лузі, оточеному пасовищами в самому серці Словацького 
раю – на Подлеску, з відмінним вихідним положенням до ущелин національного парку. «Малий Майєр» - 
популярне місце для любителів природи, пристрасних мандрівників, велосипедистів або сімей з дітьми з 
можливістю проживання в тихому розкішному середовищі, поза туристичним курортом. Це також ідеальне 
місце для тимбілдингу або для закритої спілки. Звичайно, існує можливість використання додаткових послуг, 
таких як прокат велосипедів та електро велосипедів. Можна заздалегідь забронювати катання на конях, політ 
літаком та на повітряній кулі. Гості можуть насолодитися традиційними Спішськими стравами, приготованими 
за оригінальними рецептами. Оскільки «Малий Маєр» розташований на зайнятому велосипедному маршруті, 
в літній сезон частина комплексу з дерев’яним котеджем служить як вело – фуршет, де можна підзарядити 
акумулятори електричних велосипедів та підкріпитися свіжими закусками. Частиною території є зона зльоту 
і посадки надлегких літаків, це робить територію доступною для будь-якого аеропорту в Шенгені для такого 
типу літаків.     Тел.: +421 907 289 262, Адрес ел. пошти: info@podlesok.com

www.podlesok.com



Унікальними є ущелини, доступні для туристів – найбільш 
відвідувана Суха Бела, чарівний П’єцки, дружелюбний 
Великий Сокіл або величний 12 км довгий каньйон річки 
Прорив Горнада.

Це визначні пам’ятки, задля яких до села Грабушице та прилеглі 
до нього туристичні центри Подлесок та Піла щороку прямують 
домашні та іноземні туристи.
Насолоджуйтесь незайманою природою та гудіннями водоспадів, 
милуйтеся квітучими гірськими луками, а також дикими скелями 
та ущелинами. Побалуйте себе романтикою у сідлі коня чи на 
захоплюючому Прориві Горнада.
А взимку, коли річка Горнад замерзає, спробуйте подолати її на 
ковзанах або лижах. Ви точно не пошкодуєте про це.

Подлесок це також прекрасна відправна точка для їзди на велосипеді. 
Звідси велосипедні маршрути ведуть до «Клашторіско», сідловини 
Копанець та рівнини Глац, уздовж яких можна дістатися на південь 
Словацького раю, до села Стратена, Дедінки та Млинки.

Ущелина П’єцки

Ущелина Суха Бела Прорив Горнада - сплав річкоюПорачська долина на кінці світу 

Порачська долина



Словацький рай із Подлеска

Ідеальний відпочинок «на кінці світу». Якщо ви шукаєте саме це, 
то відмінне село Порач із сусідньою долиною Порачська - 
ідеальний вибір для вас.
Майже невизнана перлина природи південного Спіша, представлена 
гірським хребтом Гальмус, який часто називають «маленьким 
Словацьким раєм», або національними природними заповідниками 
Гальмуська тисина та Червоні скелі, за своєю красою сміливо 
конкурують із значно більш відомими долинами, такими як Задільська 
на Гемері або Гадерська на Ліптові. Вражаючі погляди на цілий Спіш 
відкриваються з вершин Високий врх, Буковець, Біла Скеля, Князівка та 
Словенська Скеля, які ви неодмінно полюбите. Популярним місцем для 
авантюристів є також таємнича печера Шарканська діра, в якій колись 
мешкали доісторична людина та печерний ведмідь. Любителі нордичної 
ходьби можуть насолоджуватися «прогулянками» по прекрасній 
природі на спеціально позначених трасах. Численні привабливі, добре 
позначені. велосипедні маршрути з‘єднують Порач із містечком 
Кромпахи та центром Плейси, а також із сусідніми гірськими селами 
Завадка та Гнільчик. Ця відокремлена територія Спіша також відома 
гірськими традиціями, тому прийміть запрошення заглянути в гірниче 
минуле села Порач. Відвідайте музей-шахту гірничої справи в парку 
Порач або пройдіться одним із трьох ланцюгів гірничої стежки Порач. 
Насолоджуйтесь спокоєм та близькістю цього чарівного місця в районі 
жвавих та гостинних русинів із власною самобутньою культурою, які 
змусять вас почувати себе вітаними серед них.Порачська долина

«Poráč Park relax & sport centrum **» - це привабливий гірський готель, розташований 
прямо на «кінці світу» у Порачській долині. Окрім якісних послуг та харчування, він також 
пропонує широкий спектр видів спорту – ви можете використовувати критий тренажерний 
зал, басейн, відкритий майданчик для ігор з м‘ячем, тенісний корт, піднятися на стіну для 
скелелазіння або пограти в міні-гольф. після всього цього можна відпочити у wellness 
центрі. Парк Порач не є великим, зайнятим курортом, незважаючи на безліч послуг, які 
він надає. Навпаки, він підтримує інтимну атмосферу в оточенні навколишніх гір. Неначе 
ідеальне місце, створене для активного відпочинку на природі.

Тел.: +421 905 794 705, +421 53 42 98 797
Адрес ел. пошти: poracpark@poracpark.sk

www.poracpark.sk

Ми рекомендуємо...

Ущелина Великий Сокіл 



Гірнича Гелніца, Кромпахи та околиці

Kлаузи – водосховище

Туристичний інформаційний центр 
Чингов - «Trek Café» 
Чингов – верхня парковка
052 01 с. Спішське Томашовце 
Тел.: +421 911 707 904
Адрес ел. пошти: info@cubeadventure.sk

Інформаційний центр Сміжани 
Татранська 302 (в особняку) 
053 11 с. Сміжани 
Тел.: +421 53 44 33 666 
Адрес ел. пошти: okc.info@smizany.sk

Ущелина Малий Кисель - Моховий водоспад

Феррата (безпечний маршрут) 
в ущелині Kисель | Адміністрація 
національного парку Словацький рай
Доступна щороку  з 15 червня по 31 жовтня 
Тел.: +421 903 298 223
Адрес ел. пошти: slovraj@sopsr.sk

Туристичний інформаційний центр 
Чингов - «Котедж на перехресті»
Чингов – нижня парковка
052 01 с. Спішське Томашовце
Тел.: +421 907 920 728
Адрес ел. пошти: info@cubeadventure.sk

Місто Гелніца



Ми рекомендуємо...

Гірничий музей у Гелніці Кам‘яний міст у Гелніці Гірнича штольня Йозеф у Гелніці

Місто Кромпахи Село Слатвина

Між хребтами пагорбів Словацьких рудних гір, в долині Гнілецька, є 
багато мальовничих сіл та невеликих містечок зі знаменитою гірничою 
історією. У них домінує колишнє королівське гірниче місто Гелніца. 
Дозвольте духу минулого висловитися, прогулюючись вулицями старого 
міста, рясно засіяною чудовими бароковими особняками колишніх 
власників гірничодобувної промисловості, або відвідуючи Гірничий музей, 
який направить вас у світ гірничої справи та геології. Ви також можете 
прогулятися по Гірничій стежці слідами старих гірничих штолень, багато з 
яких зародилися в 15 столітті.

Увімкніть ліхтарики та вивчіть таємничі глибини гірничого видобутку під 
землею у спадковій штольні Йозефа, як є найбільшою визначною пам‘яткою 
природної стежки.

Любителі спорту можуть насолодитися широким спектром піших прогулянок 
та велоспортом у напрямку Койшовської-Голі чи Кромпашського пагорбу, 
а також якісним катанням на лижах протягом зими у популярному 
гірськолижному центрі «Relax Center Plejsy» в сусідньому місті 
Кромпахи.

Туристичний інформаційний центр 
Гелніца
Баніцька пл. 4 (у будівлі Гірничого музею)
056 01 м. Гелніца
Тел.: 00421 53 48 14 127
Адрес ел. пошти: tik-gelnica@gelnica.sk
Сайт: www.gelnica.sk

«Пансіонат Стефані» - зручно розташований у селі Сміжани. Пропонує розміщення в шести 
кімнатах та трьох апартаментах, оснащених стильними дерев’яними меблями, супутниковим 
телебаченням та окремою ванною кімнатою. У вартість включений сніданок, який подається 
безпосередньо в ресторані. Окрім ресторану, можна скористатись вітальнею з каміном, 
відкритою терасою, облаштованим дитячим майданчиком, гойдалками та каруселями, а 
також парковкою. Задня тераса, що належить ресторану, дозволяє проводити весілля, великі 
сімейні урочистості та тренінги.

Тел.: +421 53 32 10 100, +421 53 32 10 106, +421 903 275 596
Адрес ел. пошти:  penzion@stefani.sk

www.cingov.com/penzion-stefani

«Харчування Антоніо та Мімо Клуб» - в селі Спішське Томашовце пропонує послуги 
ресторану та харчування в безпосередній близькості від Словацького раю. Ви можете 
насолодитись традиційними словацькими стравами та стравами світової кухні. Якщо у вас 
немає можливості прийти і поїсти прямо в ресторані, замовлені страви будуть доставлені 
туди, де вам зручно. Танцювальні вечірки, дискотеки та інші соціальні заходи регулярно 
проводяться в Мімо Клуб.

Тел.: +421 907 648 408, +421 905 170 495
Адрес ел. пошти: mimoklub@mimoklub.sk

www.antoniostravovanie.sk

«Пансіонат Лесніца» - популярний житловий об’єкт зі зручним розташуванням у 
прекрасному оточенні Словацького раю, прямо в самому серці туристичного курорту 
Чингов. Поруч знаходяться села Спішське Томашовце та Сміжани та районне місто Спішська 
Нова Вес. Завдяки цьому він є ідеальною відправною точкою для піших прогулянок чи 
вивчення культури та історії Спішського краю. Житловий об’єкт налічує 9 двомісних номерів, 
1 двомісний номер із кухнею (всі з додатковим ліжком) та апартаменти з двома спальнями, 
вітальнею та кухнею. У всіх номерах є власна ванна кімната та туалет, балкон, супутникове 
телебачення і радіо. «Пансіонат Лесніца» запрошує як проживаючих, так і не розміщених 
гостей, насолодитися відмінною гастрономією у його власному ресторані. На території є 
безкоштовна приватна парковка, а також вуличний вогнище та барбекю. До інформаційного 
центру та прокату велосипедів - 50 метрів.
Тел.: +421 53 32 10 107, +421 903 250 086, Адрес ел. пошти: lesnica@stefani.sk

www.cingov.com/penzion-lesnica



Якщо ви любитель активного відпочинку із краплинкою пригод, 
точно не обійдіть туристичний центр Чингов у Словацькому 
раю. Він розташований поблизу сіл Сміжани та Спішське Томашовце та 
районного міста Спішська Нова Вес. Він навіть має що запропонувати 
вимогливим туристам. Менше ніж одна годинка ходьби відокремлює 
вас від однієї з найкрасивіших визначних місць Словаччини – 
Томашовського виду, з якого ви зможете насолодитися прекрасним 
видом на околиці та довколишні Татри. Зайдіть трохи далі в долину Білого 
потоку і відкрийте для себе адреналінову феррату (безпечний маршрут) 
в ущелині Кисель, куди нога туриста не ступала 40 років. Щороку з 15 
червня по 31 жовтня адміністрація Словацького національного парку 
пропонує проходження Киселю забезпеченим маршрутом. В околицях 
Киселя є ущелина Соколина долина, яка зі своїм 75-метровим Завойовим 
водоспадом вважається самою дикою у Словацькому раю. Ми також 
рекомендуємо відвідати історичний «Клашторіско» із залишками 
700-річного картезіанського монастиря, куди вас приведе мальовнича 
Клашторська ущелина. Популярною відправною точкою для 
численних популярних маршрутів до Словацького раю (напрям 
«Клашторіско», Клашторська ущелина, Прорив Горнад...) є також 
Летановський млин біля сусіднього села Летановце.

Феррата в ущелині Кисель

«Клашторіско» Ущелина Соколина долина - Завойовий водоспад
Зима в Словацькому раю та Південному Спіші

 Томашовський вид



Словацький рай із Чингова та Летановсього млина

Словацький рай та Південний Спіш не втрачають своєї 
чарівності навіть взимку. Якраз навпаки. Водоспади в ущелинах 
Словацького раю, які доступні цілий рік, крім Феррати в Киселі, 
перетворюються на чарівні льодоспади, сніг  під ногами, усе сяє 
білястим і на пішохідних стежках зачаровує спокій і тиша.

Поспіх зберігається лише на популярних регіональних гірськолижних 
курортах, які за якісні послуги, сімейну атмосферу та доступність 
шукають лижників та сноубордистів зі всієї Словаччини та за 
кордоном.

Якщо вам набридло штовхатися серед натовпу лижників на 
престижних словацьких або зарубіжних курортах, приїжджайте на 
лижі до нас!Щиклява скеля – Матейовце над Горнадом

Летановський млин 
- катання на ковзанах по замерзлій річці Горнад «Relax Center Plejsy» в Кромпахах

 Томашовський вид



www.chatahoraren.sk

«Новакова хата» – буфет знаходиться в курортній зоні Кощарний бріжок недалеко від міста 
Спішська Нова Вес і села Сміжани. Завдяки своєму розташуванню на перехресті пішохідних і 
велосипедних маршрутів, він є популярним місцем для прогулянок як місцевих жителів, так і 
туристів. Буфет працює цілий рік (у літній сезон він відкритий щодня, взимку у вихідні дні). Зона 
буфету включає зону відпочинку, вуличний вогнище, альпіністську стіну та ігровий майданчик 
для різних видів спорту.
Кощарний бріжок 0703, с. Сміжани 05311

Тел.: +421 907 931 580
Адрес ел. пошти: dusannovak@gmail.com

Романтична «Хата Горарень» знаходиться 3 км від села Сміжани і 5 км від міста Спішська 
Нова Вес, на околиці зони відпочинку Кощарний бріжок, в національному парку Словацький 
рай. Вона розташована безпосередньо на маркованому велосипедно-пішохідному маршруті.
Хата має 5 номерів загальною місткістю 25 ліжок. У номерах є власна ванна кімната. Для 
гостей доступні: велика кухня, їдальня – спільна кімната, дитячий майданчик з обладнанням, 
вуличний вогнище, сонячна тераса, посиденьки на свіжому повітрі, парковка для автомобілів 
та приміщення для зберігання велосипедів. Відвідувачі на автомобілях і мотоциклах 
можуть дістатися до котеджу із села Сміжани – частини Сміжанськой Маши, по цілорічній 
асфальтованій дорозі. Для проживаючих гостей власники пропонують можливість заспати в 
сіні у відреставрованому господарському будинку.
Тел.: +421 905 547 052, Адрес ел. пошти: vlad37o@isternet.sk

Туристичний інформаційний центр 
Летна 49
052 01 м. Спішська Нова Вес
Тел.: +421 53 429 82 93
Тел./факс: +421 53 442 82 92
Адрес ел. пошти: tic@mestosnv.sk
Сайт: www.spisskanovaves.eu/tic  

Гірськолижні курорти регіону:

• Ski Telgárt | www.skitelgart.sk

• Ski Gugel Mlynky | www.skimlynky.eu

• Ski Mlynky - Biele Vody | www.skimlynky.sk

• Ski centrum Hnilčík - Mraznica | www.scm.sk

• Relax Center Plejsy - гірськолижний курорт | www.plejsy.sk

• Ski Poráčska dolina | www.poracpark.sk/sk/lyzovanie

• Ski Vernár - Studničky | www.vernar-studnicky.com

«Ski centrum» Гнілчик

Бігова зона в сідловині Грайнар Зона бігових лиж Млинки – Білі води

Музей Спіша
Відділення Спішська Нова Вес
Летна 57/50, 052 01 м. Спішська Нова Вес
Тел.: +421 53 44 23 757
Адрес ел. пошти: 
muzeumspisa@muzeumspisa.com
Сайт: www.muzeumspisa.com

Гірничий музей-шахта Гнільчик
Разтоки 39
053 32 с. Гнільчик
Тел.: +421 903 243 349



Ми рекомендуємо...
«МЕТРОПОЛ**** kongres & wellness hotel» - розташований у центрі Спішська Нова Вес, на 
даний момент є найбільш якісним житловим об‘єктом у нашому регіоні. Його обслуговування 
буде відповідати вимогам навіть найвибагливіших туристів чи ділових подорожуючих. Готель 
пропонує розміщення в різних типах номерів, від стандартних до президентських апартаментів. 
Його 52 номери можуть одночасно вмістити аж 120 гостей. У ньому є ресторан з вишуканою 
кухнею, кубинське кафе, денний бар, зимовий сад, кімната відпочинку та дитяча ігрова зона. 
Також є добре обладнаний wellness центр, а також сучасні засоби для проведення конференцій 
та конгресів. У готелі є контрольована парковка для гостей готелю, а також станція зарядки 
електромобілів.

Тел.: +421 53 41 74 700, +421 904 777 630, Адрес ел. пошти: recepcia@hotel-metropol.sk

«Пансіонат Реса» ** - розташований недалеко від залізничного та автовокзалу і всього в 
5 хвилинах ходьби від центру Спішська Нова Вес - у багатофункціональній будівлі «РЕСА». 
Він пропонує якісне проживання у 16 комфортабельних номерах типу «стандарт» і «люкс» 
за вигідними цінами. У кожному номері є власна ванна кімната, телевізор, холодильник та 
підключення до Інтернету. Гостям пансіонату також доступна повністю обладнана спільна 
кухня.

Тел.: +421 905 550 475 
Адрес ел. пошти: resa@atus.sk

www.atus.sk

www.hotel-metropol.sk

«Приват Спіш» - знаходиться в Спішській Новій Всі в міському районі Ферчековце, поблизу 
Словацького раю. Це гостьовий будинок сімейного типу із затишною домашньою атмосферою. 
Загальна кількість місць для проживання - 10 ліжок + 3 додаткових ліжка. Він розташований далеко від 
магістральної вулиці у тихому районі біля річки і пристосований для сімей із дітьми. Для найменших 
дітей є ліжечко, дитячий стілець, іграшки та інше необхідне обладнання. На території є великий сад 
для посиденьок на свіжому повітрі, майданчик із пісочницею, гойдалки, батут та іграшки для дітей 
будь-якого віку. Протягом усього року також можна відпочити у новозбудованій сауні. Крім того, тут є 
кімната відпочинку з більярдом, футбольним столом, дартсом та дитячою ігровою зоною. Для гостей є 
можливість взяти напрокат дитячі велосипеди або дитячі візки. Звичайно, є безкоштовна допомога в 
плануванні турів і поїздок. Безкоштовний Wi-Fi доступ надається на всій території об’єкту. 

Тел.: +421 907 378 522, +421 918 667 656, Адрес ел. пошти: slavomira@vastusko.sk

Якщо ви любитель лижних гонок, приїжджайте, щоб 
насолодитися відмінними видами спорту в зонах лижних 
гонок в сідловині Грайнар біля міста Спішська Нова Вес, в новій зоні 

катання в Добшинській льодовій печері, в селі Млинки - Білі Води 

або на лижній трасі Тельгарт.

У разі сприятливих снігових умов існує можливість занять спортом 

на гірських лижах також у приміському спортивному аеропорту у 

Спішській Новій Всі.

Любителі льодолазіння напевно оцінять можливість 
сходження на льодопади за допомогою спеціального обладнання, 

а саме в ущелині Суха Бела, Соколина долина, Монастирська 

ущелина, а також Летанівський млин.

Летанівський млин – льодолазіння Соколина долина – льодолазіння
www.penzionspis.sk



Велоспорт в Словацькому раю і Південному Спіші
Ренесанський особняк в Маркушовце

Сімейний велоспорт на Спіші 



ЗООПАРК Спішська Нова Вес «Monkeyland» у парку Мадарас Відкритий та критий басейни

Село Гнільчик Гірничодобувне підземелля Гнільчика Мілой - Спішський Грушов

Місто Спішська Нова Вес є ідеальною відправною точкою для піших прогулянок 
по диким місцевостям національного парку Словацький рай і пропонує своїм 
відвідувачам ряд культурних, спортивно-розважальних і додаткових послуг.
Околиці міста Спішська Нова Вес також пропонують безліч популярних туристичних 
визначних пам‘яток. У сусідньому селі Маркушовце є добре збережений 
ренесансний особняк і літній палац Дарданели. В інтер‘єрі особняка знаходяться 
цінні експозиції історичних меблів, які наблизять вас до життя знатного роду 
сім‘ї Маріаси. У літньому палаці ви можете помилуватися рідкісною експозицією 
клавішних музичних інструментів. Якщо ви любитель їзди на велосипеді, вам 
неодмінно сподобаються десятки кілометрів добре означених велосипедних трас. 

Відкрийте для себе у велосипедному сідлі каплицю тисячоліття «Sans-Souci», 
заховану в лісі біля Спішської Нової Всі, або таємничу руїну церкви з вимерлого 
села Мілой поблизу Спішського Грушова Блукаючи по Південному Спішу, звичайно 
ж, неможливо обійти мальовниче село Гнільчик з багатою історією видобутку. У 
даний час ви можете відвідати Гірничий музей-шахту, до якого входять постійна 
музейна експозиція, підземна гірнича експозиція, розташована на штольні 
«Людмила», та систему навчальних стежок з інформаційними панелями в 
місцевих районах Розтоки, Біндт, Гретль - Цехи та долини Залізного потоку.

Увесь Спіш, завдяки його сегментації, природним, культурним 
та визначним історичним пам‘яткам, відповідає вимогам 
навіть найвибагливіших любителів велоспорту.

Велосипедний регіон Південний Спіш зі Словацьким раєм пропонує 
понад 500 км маркованих велосипедних трас та 26 маршрутів 
(наприклад, навколо Словацького раю, розвідати Галмус, пам’ятки 
ЮНЕСКО, поверхову гірничодобувну залізничну дорогу тощо), 
слідуючи Спішський та Гнілецький велосипедні маршрути, які 
проходять через ці регіони.

Подорож у сідлі на велосипеді з родиною чи друзями по прекрасній 
горі Спіш та Словацьким раєм – це незабутнє враження. Підготовлені 
велосипедні маршрути дозволяють не тільки помилуватися красою 
регіону на двох колесах, а й перевірити фізичні навички та навички 
Їзди.  

Велосипедні знаки велосипедистів

Екстремальний цикломарафон «Spišských 333 Extreme» Велоспорт в Млинках



Метрополіс Спіша – Спішська Нова Вес, приховує багато 
унікальних та словацьких «най».

Прогуляйтеся по найдовшій Лінзовидній площі з багатою історією. 
Підніміться на дзвіницю готичної Римсько-католицької парафіяльної 
церкви Успіння Пресвятої Діви Марії, яка є найвищою в Словаччині (87 
м). Висловіть свої секретні бажання в унікальному Місці для побажань 
або помилуйтеся найбільшою мозаїкою з природних матеріалів в 
Спасо-Преображенському соборі греко-католицької церкви.

Далі запрошуємо вас відвідати Музей Спіша в Провінційному будинку 
- колишню резиденцію провінції XVI. Спішських міст, із багатими 
колекціями, які відображають природні та культурні багатства регіону.
Познайомтесь з одним із найкрасивіших зоопарків Словаччини і 
побалуйте себе та своїх дітей у новому розважальному парку «ALEX 
PARK» та канатному парку «Monkeyland».
Критий басейн із саунами та масажним центром пропонує чудове 
освіження та розслаблення, а влітку – літній басейн.
Якщо ви любитель адреналіну, відвідайте «Аренду неба» – «COMPACT 
Skydive» в аеропорту Спішська Нова Вес і забронюйте екскурсійний 
політ або тандем-стрибок із парашутом з висоти 4000 метрів або 
самостійний стрибок з 1200 метрів. 

Римо-католицька парафіяльна церква Успіння Діви Марії, 
Ратуша, Місце побажаньМузей Спіша в Провінційному домі

Велоспорт під Кральовою-Голею 

Велоспорт під Спішським замком Велоспорт в Стратенській Пілі 

Для кращої орієнтації в районі та планування велосипедних поїздок, 
існує поточна велосипедна карта в масштабі 1: 45000 та оновлений 
друкований велосипедний посібник чотирма мовами – словацькою, 
англійською, німецькою та угорською.

Ці матеріали розміщені в туристичних інформаційних центрах та в 
електронному вигляді на веб-сайті www.vraji.sk. У детальних описах 
велосипедного довідника ви знайдете висотні профілі стежок з 
інформацією про їх довжину, складність, тривалість, QR-код, а також 
рекомендації щодо відвідування природних та культурних пам’яток 
поблизу велосипедної траси.

У місцевості ви легко зорієнтуєтесь на велосипеді завдяки вуличним 
велосипедно-туристичним картам, яких вже є 40 на території, що 
інформують про велосипедні маршрути та водночас просувають 
Велосипедний регіон Південний Спіш.



Історична Спішська Нова Вес і її околиці 

Лінзовидна площа в Спішській Новій Всі 



Ласкаво просимо!

Сьогодні, коли шум гірських машин і заводів затих, регіон 
все частіше відкривається туристам. Їх увагу привертають, 
зокрема, унікальні дикі ущелини Словацького раю, об‘єкт 
Світової спадщини ЮНЕСКО Добшинська льодова печера, 
романтичні гірські села, в яких, здається, зупинився час, а 
також рідкісні історичні та технічні пам‘ятки міст Спіша.

Не соромтеся і пізнайте невідоме у Спіші, відкрийте для 
себе нерозкрите у Словацькому раю, територія якого 
поширюється аж на Гемер або Горегрон.

Вас привітає скромний і багатий регіон, мирний і 
нестримний водночас.

Регіон, де ви зможете насолодитися незабутніми 
враженнями в сімейній атмосфері, чи то ви шукаєте 
знання, відпочинок, спорт або пригоди.

Регіон, в який ви закохаєтесь.

Словацький рай & Спіш туристична карта

У нас діє

Залишайтеся в нашому регіоні Словацький рай & Спіш і 
отримайте безкоштовну туристичну карту із супер знижками.

www.vraji.sk/turistická karta

ЧИННІСТЬ ПРОТЯГОМ РОКУ
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Рідко в світі можна знайти регіон, настільки щедро 
наділений природним і культурним спадком, як регіон 
Спіш. Він прикрашений природними коштовностями 
трьох національних парків: Словацький рай, П’єніни і 
Татранський національний парк, а також низка культурних 
і історичних пам‘яток, в яких домінує замок Спіш.

Територія Спіша була заселена незліченною кількістю 
племен і народів з давніх часів. На перехресті основних 
торгових шляхів водночас зустрілися торговці та 
кваліфіковані 

 майстри з усього світу та залишили свій слід у регіоні. Як
результат, регіон Спіш створив різноманітне та багате 
культурне поєднання, ніж будь-де в Європі. Різні його 
елементи все ще можна знайти в архітектурі, мистецтві, 
діалекті, але також і в темпераменті Спішаків.

На півдні Спіша, якому також присвячена ця брошура, 
видобуток корисних копалин був домінуючою 
економічною діяльністю протягом багатьох століть. Його 
історія і традиції стали невід‘ємною частиною культури 
цієї частини Спіша.

«Регіональна туристична організація Словацький рай & Спіш» є організацією з управління в Словацькому 
раю і південній частині Спіша.

«РТО Словацький рай & Спіш» створює активну партнерську платформу для співпраці між підприємцями, що 
пропонують товари і послуги в сфері туризму, місцевими та регіональними органами влади, адміністрацією 
національного парку Словацький рай, розташованої в Спішська Нова Вес, і широким колом професійних і 
некомерційних організацій.

Загальна мета понад 50 партнерів – зробити Словацький рай важливим і всесвітньо відомим туристичним 
напрямком, одночасно підтримуючи і просуваючи інші привабливі напрямки в південній частині Спіша.

Тут можна згадати Порачську або Гнилецьку долину, Кромпахи - Плейси, історичні міста, такі як столиця Спішу – 
Спішська Нова Вес, а також Гелніца і Добшина, які відомі в основному своєю гірничодобувною історією і традиціями.

«РТО Словацький рай & Спіш» створює умови для підтримки розвитку туризму і вирішує нові завдання в галузі розвитку 
в рамках своєї компетенції.

Завдяки активному спілкуванню зі своїми членами вона виявляє не лише конкретні недоліки, а й можливості для 
вдосконалення у сфері регіонального туризму.

У міру своїх можливостей, вона систематично прагне реалізувати ці поліпшення на практиці.

www.vraji.sk 

www.slovenskyraj.eu

 Спішський замок і Спішська Капітула



Блукаючи красотами і цікавими місцями регіону

Словацький рай & Спіш

видав  Регіональна туристична організація Словацький рай & Спіш | 2019 р. | тираж 300 шт.

текст  Інженер Зузана Заборска | Магістр Мартін Піжем 

графічний дизайн та друк  © SPIŠ-VIEW-TRADING, «ТОВ», м. Спішська Нова Вес, Альберт Клейн 

автори фотографій  Петер Олекшак | Мілош  Грейсел | Андрей Піжем | Леа Маріасси - FOTKALM.SK | 
  Бакалавр Давід Сідор | архів міста Спішська Нова Вес | архів міста Гелніца | 
  архів міста Кромпахи | Архів села Порач, Слатвіна | архів «ШК Добшина» | 
  члени «РТО Словацький рай & Спіш»

Випущений за фінансової підтримки Міністерства транспорту та будівництва Словацької Республіки.


