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TRASA: 
Presov – Koszyce – Miskolc – Tapolca 
ATRAKCJE: 
Koszyce – Spacer, Katedra �w. El�biety W�gierskiej, czas wolny ok. 1 h., Miszkolc 
Tapolca – pobyt na jedynym w europie k�pielisku termalnym w grotach skalnych.�
 
 

 
KOSZYCE 
To drugie pod wzgl�dem wielko�ci słowackie miasto. Koszyce (Kosice) s� nie tylko 
centrum Słowacji Wschodniej, ale tak�e sercem regionu Karpat Wschodnich, ł�cz�c  
w sobie cechy charakterystyczne dla wielu narodów i narodowo�ci. Miasto Koszyce (235. 
300 mieszka�ców) le��ce nad rzek� Hornad na zachodnim brzegu Kotliny Koszyckiej, 
o długiej i bogatej historii, w chwili obecnej prze�ywa bardzo dynamiczny rozwój. 
�redniowieczne miasto Koszyce powstało w przybli�eniu w połowie drogi mi�dzy 
opactwem a zamkiem. Jego pisemnie potwierdzona historia si�ga a� do 1230 r.  
ZABYTKI 
Prawie wszystkie zabytki Koszyc s� skoncentrowane w historycznym centrum miasta, 
b�d�cym pod wzgl�dem wielko�ci powierzchni najwi�kszym miejskim rezerwatem 
zabytkowym na Słowacji. Jego centralnym punktem jest wrzecionowaty Rynek Główny, 
który słusznie uwa�a si� za jeden z najpi�kniejszych słowackich rynków. Dominant� 
miasta i rynku jest gotycka Katedra �w. El�biety (Dóm sv. Alžbety), który jest 
najwi�kszym ko�ciołem na Słowacji.  
Miejscem najbardziej t�tni�cych �yciem w całym mie�cie, szczególnie w czasie lata, jest 
przestrze� le��ca mi�dzy teatrem a katedr�. Tworzy j� park wraz z graj�c� fontann�. 
MISKOLC TAPOLCA BARLANGFURDO 
K�pieliska termalne w Tapolcy nale�� do najoryginalniejszych i najbardziej niezwykłych 
k�pielisk na W�grzech. Oprócz zwykłych basenów znajduj� si� tutaj najwi�ksze baseny 
w skalnych grotach. Jaskinie znane były ju� od dawna, jednak dopiero w 1959 roku 
zamieniono je na podziemne k�pielisko. Ponad 700 metrów podziemnych korytarzy 
(cz��ciowo sztucznych) zapewnia niecodzienne wra�enia k�pieli w pi�knie o�wietlonych 
komorach. Tapolca to le��ca w zacisznej dolinie dzielnica Miszkolca - pełna parkówi 
lasów. Woda lecznicza ma temperatur� 28-35 stopni, zawiera zwi�zki wapnia, magnezu, 
niewielkie ilo�ci kwasu metaborowego i metakrzemowego, a tak�e jod i brom. Lecznicz� 
wod� termaln� stosuje si� w przypadkach ogólnego zm�czenia organizmui 
dolegliwo�ciach systemu nerwowego, przy chorobach układu ruchowego oraz 
problemach z przemiana materii. Powietrze jaski� jest wolne od bakterii, dlatego �wietnie 
leczy choroby układu oddechowego i astm�. 
 

 
 

CENA: 
Zgodnie z aktualnym programem 

W CENIE: 
Autokar turystyczny lub mikrobus 

pilot-przewodnik na trasie 
ubezpieczenie KL+NNW za granic� 
bilet wst�pu na k�pielisko termalne 

PRAKTYCZNE INFORMACJE: 
wymagane dokumenty – dowód osobisty lub paszport 

j�zyk urz�dowy – słowacki i w�gierski 
obowi�zuj�ca waluta – korona słowacka SKK i forint w�gierski HUF 

 


