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11 Úrvölgy

Úrvölgy (Špania Dolina):
a festői szépségű bányászfalu a népi építészet műemlékegyüttese. Domináns épülete a
korai gótika idejéből származó
eredeti Úr Színeváltozása templom 1254-ből. A téren található a legjelentősebb bányászati
műemlék, a Bányászkolomp
16. századi épülete, melyben
a Csipkemúzeum található,
valamint a bányászfelügyelőség történelmi épülete (a jelenlegi községi hivatal), mely a
Rézmúzeumnak is otthont ad
www.spaniadolina.sk
11

12 A garamszegi templom

12 A garamszegi (Hronsek)
artikuláris fatemplomot 1725ben és 1726-ban építették egyetlen fémszög nélkül. A templom és a közeli fa harangláb az
UNESCO Világörökség része.
www.hronsek.sk

13 A Hermándi-barlang

Staré Hory

Dolný
Harmanec

13 A Hermándi-barlang Szlovákia egyik legszebb barlangja,
fehér mésztufát tartalmaz, mely
csodálatos zuhatagokat, függönyöket, tavacskákat hoz létre.
www.ssj.sk
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ZVOLEN

Besztercebányai információs központ
SNP tér 1. Besztercebánya - a Városháza épülete
telefonos információ: +421 48 415 50 85, +421 907 846 555
ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk
„Nyelvi és stilisztikai korrektúra nélküli szöveg.“

Fotó: Igor Staudinger, Michal Rengevič

BESZTERCEBÁNYAI
NYÁR

Námestie SNP

Barbakán

1 Hajózás a Garamon

Besztercebánya története elválaszthatatlanul összefonódik a
nemesfémek és színesfémek –
ezüst és réz – bányászatával. Ásványi gazdagságának köszönhetően a település olyan jelentőssé
vált, hogy 1255-ben IV. Béla magyar király számos kiváltságot
adományozott neki, és városi
rangra emelte. A város fénykora
a 15. és 16. századra esik, ekkor
működött itt a Thurzó és Fugger
család sikeres rézbányászati
társasága. Besztercebánya történelmi belvárosát ma is számos
építészeti remek díszíti abból a
jelentős korszakból, amelyben
a „réz városa“ jelző illette meg
Besztercét. A város újkori történelmének egyik mérföldköve a
Szlovák Nemzeti Felkelés 1944ben, melynek emlékét a felkelés
emlékműve és múzeuma őrzi.

2 A Királyka-szurdok

Tipp:

A Szlovák Nemzeti
Felkelés emlékműve

Besztercebányai városnézés
idegenvezetővel
Besztercebányai információs központ, SNP tér 1. Besztercebánya
+421 48 415 5085
+421 907 846 555, www.icbb.sk
ic@banskabystrica.sk

Fedezze fel, élje át, kóstolja meg.

3 Špania dolina

Kerékpáros turizmus

1 Hajózás a Garam folyón:
Remek élvezet egy csipetnyi
adrenalinnal a Garam folyón. A
zólyomlipcsei Mlynčok-csónakház
biztosítja Önnek a garami hajózást,
beleértve a felszerelés és hajók
kölcsönzését és átszállítását is.
www.splavhrona.sk
Gyalogturizmus: Jelzett turistaösvények sűrű hálózata szeli át a
Körmöci-hegységet,
AlacsonyTátrát, Nagy-Fátrát. Az ösvények
egy része gyermekes családok és
kevésbé edzettek számára is alkalmas, de a gyakorlott turista is talál
magának valót.

Jelzett turistaösvények:
• Besztercebánya (városi vasútállomás) – csillagvizsgáló
a Vartovkán – Besztercebánya (Podryba), 5 km
• Besztercebánya
(Pienini
utca) – Panský diel –
Šachtičky – Úrvölgy (Špania
Dolina), 7 km
• Öreghegy (Staré Hory) – Majer-szikla (Majerova skala) –
Pod Líškou – Krížna, 7 km
• Hermánd (Harmanec) –
Nagy alagút – Nad Túfnou
– Košarisko – Királykút
(Kráľova studňa), 10 km
• Úrvölgy (Špania Dolina) –
Šachtičky – Pod Jelenskou
skalou – Bully – Dóval
(Donovaly), 13 km

Kerékpáros turizmus: Besztercebánya környéke többszáz
kilométernyi kerékpárutat kínál
az aktív pihenést kedvelőknek.
Júniustól szeptemberig a hétvégéken és ünnepeken közlekedő „ciklobusz“ kényelmesen
elszállítja Önt a kerékpárutak kiindulópontjaihoz. www.dpmbb.sk,
www.cyklobb.sk

4 Strandfürdő

Lovaglás

Úszás:
A besztercebányai
Aqualand strand úszómedencéi és gyermekmedencéi mellett
különböző tevékenységeket kínál: tobogán, vízparti röplabda,
minigolf, asztalitenisz, csónakázás
és vízibiciklizés a tavon. A közeli
Kovácsfalva (Kováčová) fürdőhelyén szintén jól szórakozhat.
4 www.aqualandbb.eu
5 www.holidaypark.sk
Lovaglás: A kis családi farmokon
és rancsokon mindent megtanulhat a lovakról és lovaglásról,
az így szerzett ismereteit ezután
a csodaszép természetben kamatoztathatja lovaglás közben.
6 www.ponyfarma.sk
7 jslubietova.webgarden.cz
8 www.limfora.sk
9 www.rovnianskyarab.com
10 www.rancpodhorou.eu

