Pozsonyi régió

Kis

Nagy Ország

Pozsony megye Szlovákia nyugati és délnyugati részén fekszik, és a Kis Kárpátok déli része és az ErdĒháti és
Duna menti síkság (Záhorská a Podunajská nížina) területe alkotja. Északról és keletrĒl Nagyszombat megyével
határos, délen Magyarországgal, nyugaton pedig Ausztriával határos, a közelben van a cseh határ. Pozsony megye
székhelye Pozsony, a Szlovák Köztársaság fĒvárosa, az összes jelentĒs politikai, gazdasági és társadalmi funkcióval.

Pozsony (Bratislava)

Pozsony megyében az idegenforgalom az elĒnyös földrajzi

Pozsonyban a lehetĒségek választéka fĒleg a történelem,

fekvésnek köszönhetĒen nagyon fontos gazdasági

kultúra és hagyományok megismerésére irányul összekötve

ágazat. Az attraktív természetes környezettel, természeti

a gasztronómiával, bevásárlással és a kongresszusi turizmus

egységek sokszínĕségével és kiépített infrastruktúrával

fejlesztésének lehetĒségével. A Duna mente térsége fĒleg

rendelkezĒ viszonylag kis területen megfelelĒek a feltételek

a vízhez és olyan vízfelületekhez kapcsolódik, amelyek

a különbözĒ turisztikai érdekességek fejlesztéséhez.

ideális lehetĒségeket kínálnak a nyári szabadságoláshoz,

Óváros

vízi turizmushoz és horgászáshoz. Az ErĒhátat (Záhorie)
fĒleg a természeti szépségek, történelmi emlékek és a vízi és
rekreációs sportok rengeteg lehetĒsége jellemzi. A kiskárpáti
régió Szlovákia jelentĒs bortermelĒ vidéke és fĒleg kulturális
emlékekkel és népi hagyományokkal várja a látogatókat.

Szlovák Nemzeti Felkelés hídja

Pozsony (Bratislava) - FĐtér

Pozsony (Bratislava)
Szlovákia fĒvárosa, Pozsony - Bratislava (1919-ig Prespork / Pressburg / Pozsony néven ismert) a Duna két
partján, a Kis Kárpátok lábánál terül el. Az egyetlen olyan fĒváros a világon, amely egyszerre két országgal
határos (délen Magyarországgal, nyugaton Ausztriával). SĒt, mindössze 60 km-re fekszik BécstĒl. Bécs és Pozsony
ezzel földrajzilag Európa két egymáshoz legközelebb esĒ fĒvárosa. Pozsony a Szlovák Köztársaság köztársasági
elnökének és kormányának, valamint minden jelentĒs hivatalnak és intézetnek a székhelye.

Pozsony (Bratislava) - FĐtér

A Nemzeti Bank épülete

Apolló híd

Prímás palota

A kelták már több mint 2000 évvel ezelĒtt építettek ezen

egész Magyarország legnagyobb és legjelentĒsebb városa volt.

a helyen megerĒsített településeket, ezek helyén keletkezett

Ebben az évszázadban a magyar arisztokrácia több pompás

késĒbb a középkori város. Pozsonyról a történelmi források

palotát építtetett, templomok, kolostorok és más egyházi

elĒször 907-ben, mint Bresalauspruchról tesznek említést,

építmények épültek, új utcák keletkeztek, élénk kulturális és

késĒbb Magyarországhoz csatolták. A 13. században Pozsony

társasági élet lüktetett. Pozsony aranykorának Mária Terézia

királyi kiváltságokat kapott, 1536-ban lett Magyarország

uralkodásának idejét tartjuk. Pozsony rengeteg kulturális

fĒvárosa. Pozsony egyúttal a királyság országgyĕlési székhelye,

emlékkel rendelkezik. Domináns építménye a vár, amely mellett

a magyar királyok koronázási városa, a király, az érsek és

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának épülete található és

az ország legfontosabb intézményeinek székhelye lett.

nem messze áll a Szent Márton Katedrális.

A 18. században Pozsony már nem csak a mai Szlovákia, hanem

A FĒtéren szökĒkút áll I. Miksa király szobrával és itt található
a régi városháza. BelsĒ udvarán keresztül egy következĒ térre
jutunk, amelyiken a Prímás palota áll. 1805-ben a palota
Tükörtermében írták alá az úgynevezett Pozsonyi békét. Ma
a terem reprezentatív teremként szolgál, melyben megcsodálható
az angol gobelinek gyĕjteménye. A közeli Hviezdoslav tér
domináns épülete a Szlovák Nemzeti Színház épülete, melyet
a párizsi színház mintájára építettek. A szĕk városi utcákban még
ma is érezni lehet a régi Pozsony hangulatát.

Mihály kapu

Grassalkovich palota

A modern domináns építmények közé tartozik az Új híd, melyen
85 méteres magasságban található egy étterem a kilátóval.
A Slavín, Pozsony egyetlen használatban lévĒ katonai temetĒje,
a 2. világháború (1939-1945) áldozatainak állít emléket.
A turisták elĒszeretettel keresik fel ezt a helyet, mivel innen
csaknem az egész városra kilátás nyílik. A város területének
része néhány nagy parkerdĒ, amelyek az itt élĒk é a Pozsonyba
látogatók kedvelt kirándulóhelyei.

Pozsonyi vár
A monumentális Pozsony vár, a város kitĕnĒ szimbóluma, már

eredeti alakját. A várpalota belseje megĒrizte a gótika

nagy távolságból látható. A vár a 16. század felétĒl 200 évig

(lovagterem, erkély az árkádban) és a Mária Terézia korabeli

a magyar uralkodó székhelye volt, itt ülésezett a Magyar

barokk elemeit. A királyi székhely reprezentációs funkcióira

Országgyĕlés és a koronázási toronyban voltak elhelyezve

jellemzĒek a reprezentatív architektonikai elemek, mint az

a koronázási ékszerek. 1811-ben a várban pusztító tĕzvész tört

ünnepélyes lépcsĒház és a háromhajós elĒcsarnok. A reneszánsz

ki és a vár romjaival 15ö éven keresztül senki sem foglalkozott.

módosításokból csak töredékek maradtak meg a délkeleti

1953-ban kezdĒdött el fokozatos felújítása és a vár elnyerte

sarokban a gazdag stukkós festett boltívvel és növényi és

ﬁgurális ornamentikával az egykori erkély falain.

rejti, amelybe külön bejárat vezet az udvar kapujánál. A vár

A Pozsonyi várban értékes kiállítási tárgyak tekinthetĒk meg,

területének része egy park is, ahol láthatók a nagymorva bazilika

melyek származási ideje nemzeti történelmünk kezdetétĒl

alapjai. A nyár folyamán a várudvaron a csillagos ég alatt

egészen a jelenkorig terjed. A fĒ palotában található a történelmi

koncertek és színházi elĒadások kerülnek megrendezésre.

bútorok, órák kiállítása és ﬁgyelemreméltó a Szlovákia
régmúltjának ékszerei címĕ tárlat. A legrégebbi kiállítási tárgyat,
a csaknem 25 ezer éves Moravai Vénusz szobrocskát a Kincstár

A Dévényi vár, amely egy óriási szikladombon áll a Duna és
Morava folyók összefolyása fölött, nem mindennapi dominánsa
a vidéknek. A vár jelentĒs szláv erĒdítmény és a szláv fejedelmek
székhelye volt. ElĒször 864-ben, Dowina erĒdítményként tesznek
róla említést. A Nagymorva Birodalom hanyatlása után határ
menti Ērvár lett, amelyet létezése folyamán többször átépítettek.
1809-ben utoljára Napóleon hadai semmisítették meg.
A várnak szabálytalan alaprajza van, melyet a vár alatti szikla
alakjához igazítottak. A vár területére a nyugati Morva kapun
keresztül lehet belépni, amelyet a 15. században építettek
a régebbi nagymorva sáncon. A kapu mögött a római idĒkbĒl
származó értékes archeológiai lelet, egy 4. századi masszív

Dévény
kĒépítmény maradványa található. A dombon kettéágazik, az
egyik ág arra a helyre vezet, ahol a 9. században a nagymorva
templom állt, a másik a középkori vár konzerválódott romjaihoz
vezet. Ennek a palotának néhány boltíves terme ma múzeumi
tárlatoknak ad helyet. Az 55 méter mély várkút közelében
található a kilátóterasz a Dunára és az ausztriai Braunsberg
hegyre nyíló kilátással. A szezon ideje alatt a várban kardforgató
hagyományĒrzĒ csoportok lépnek fel. A látogatók kipróbálhatják
a lándzsahajítást, baltadobást és íjászatot is. A vár alatti
kikötĒbĒl indulnak a hajók Pozsonyba és Hainburgba, ill. egy
rövid sétahajókázásra a Morava folyón.

Szent Márton
Katedrális
A Szent Márton Katedrális (Szent Márton dóm) Pozsony

található a 2x2 méteres aranyozott vánkos, melyen a magyar

legnagyobb és legjelentĒsebb temploma. A 14. században

királyi korona aranyozott másolata nyugszik. A korona

épült az egykori román templom és a temetĒ helyén. Azokban

másolata 1 méter magas, súlya 300 kilogramm. A templom

az idĒkben, amikor Pozsony Magyarország koronázási városa

bĒvelkedik a különbözĒ világhírĕ mĕvészek mĕveiben. A déli

volt, elsĒként I. Miksát (II. Miksa néven német-római császár)

hajó sarkában található a barokk képzĒmĕvészet remeke, Szent

koronázták meg 1563-ban. Ezután az ünnepség után további

Márton lovas szobra, amint köpenyét megosztja a koldussal.

tizennyolc következett, köztük Mária Terézia koronázása is

A szobrot Georg Rafael Donner készítette 1735-ben. A dómban

(1741. június 25.). A templom tornya 85 méter magas. Tetején

gótikus és reneszánsz sírtáblákat, csodaszép festett ablakokat
és nyolcoldalú oszlopokat is megcsodálhatunk. A katedrális
katakombáiban jelentĒs nemesek, egyházi tisztségviselĒk és
mĕvészek vannak eltemetve.

A koronázás hagyománya Pozsonyban 2003-tól minden
évben újra felelevenedik az elsĒ szeptemberi hétvégén, hogy
emlékeztessen a város dicsĒ múltjára. Az ünnepélyes felvonulás
az utcákon, a lovagi tornák, a bĕvészek, hastáncosnĒk és
tĕzköpĒk lehetĒséget kínálnak a szórakozásra az Óváros utcáin,
és így szórakoztató formában hozzák közelebb a magyar
királyok történelmi koronázási szertartását. A történelmi
dokumentumoknak megfelelĒen a Szent Márton dómban
kerül sor magára a koronázási szertartásra, miközben a királyt

Koronázási
ünnepség
megkenik és megkapja a koronázási inszigniákat: a Szent
Koronát, a kardot, a palástot, a jogart és az országalmát.
Ezt követĒen a város utcáin folytatódik a szertartás: az
Aranysarkantyú rend tagjainak lovaggá ütése, eskütétel a haza
védelmére, a király fellovaglása a koronázási emelvényre
és a kard megsuhintása a négy égtáj felé. A koronázási
ünnepség keretén belül köszöntik a királyt a királyi városok
képviselĒi, a kézmĕvesek bemutatják a korabeli mesterségeket,
a szökĒkútból bor folyik, lovagi tornákat rendeznek, és
népünnepély veszi kezdetét, amelyen nem hiányzik a sült ökör és
a királyi sörfĒzdében készült sör.

Szlovák Nemzeti Színház – új épület

Szlovák Nemzeti Színház
– Opera és Balett
Szlovák Nemzeti Színház

A Szlovák Nemzeti Színház, Szlovákia egyik legjelentĒsebb
kulturális intézete, 1920-ban kezdte írni történelmét.
Ma három, állandó professzionális mĕvészeti csoporttal
rendelkezĒ rész alkotja: Színjátszás, Opera és Balett. Az Opera
és Balett elĒadásai a Szlovák Nemzeti Színház Hviezdoslav
téri történelmi épületében, valamint a SzNSz Pribina utcai új
épületében kerülnek a közönség elé. A Szlovák Nemzeti Színház
repertoárszínház. A színházi szezonban (szeptember - június)
általában minden nap van elĒadás az összes színpadon.
A Szlovák Nemzeti Színház alá tartozó Opera és Balett magas
mĕvészeti színvonalának köszönhetĒen a külföldi látogatók
körében is elismert.

Vigadó - Redut

A Pozsonyi Zenei Fesztivál a legjelentĒsebb és legelĒkelĒbb
nemzetközi komolyzenei fesztivál Szlovákiában, amely már
sokéves hagyományokkal rendelkezik (1964). A fesztivál
programjának keretén belül minden évben több szlovákiai
és külföldi zenei együttes és szólista mutatkozik be a Szlovák
Filharmónia épületében és a Redutban.

Pozsonyi
zenei fesztivál

Jó Pásztor Ház

Múzeumok
és galériák

Pozsonyban rengeteg történelmi és modern gyĕjteményekkel
rendelkezĒ múzeumba és galériába lehet ellátogatni.
Pozsony a Szlovák Nemzeti Múzeum székhelye, amely
a Vajanský rakparton, a személykikötĒ közelében található.
A látgatókat több érdekes, állandó jellegĕ kiállítással várja
a természettudományok és a történelem területérĒl. A Zenei
Múzeum tárlata a Pozsonyi várban tekinthetĒ meg. Pozsony
város történelmére összpontosít a Pozsonyi Városi Múzeum,
amely a Prímás téren található régi városháza épületében
székel. A látogatókat a város történelmérĒl és feudális
igazságszolgáltatásról szóló tárlata és a borászatról és
szĒlĒtermesztésrĒl szóló tárlata várja.

Danubiana galéria

Szlovák Nemzeti Múzeum

Mihály kapu

Érdekességnek számít a Zsidó utcai Jó Pásztor Házban található
Óramúzeum, amely fĒleg a pozsonyi mesterek mĕhelyeiben
gyártott 18. és 19. századi órákra összpontosít. A Mihály
kapuban kapott helyet a Fegyvermúzeum, amely a fegyverek
tárlatával és a városi erĒdítmény történelmérĒl szóló kiállítással
várja az érdeklĒdĒket. Ezen kívül a toronyból gyönyörĕ kilátás
nyílik az Óvárosra.

Szlovák Nemzeti Galéria

Mirbach palota

Szlovák Nemzeti Múzeum

Szlovák Nemzeti Múzeum

A Szlovák Nemzeti Galéria (SzNG) Pozsonyban

Pozsonyi Városi Galéria

A galéria teljes gyĕjteményét több mint 55 ezer mĕalkotás

A Ferences téri Mirbach palotában kapott helyet a közép-európai

alkotja, miközben a szlovák kulturális örökség gyĕjteményének

barokk festészet és szobrászat állandó kiállítása. Az Úri utcában

súlypontja a képzĒmĕvészeten van. Képviselteti magát

(Panská ulica) található Pálffy palota ad otthont a gótikus

a szlovákiai gótikus és barokk mĕvészet és a 19. századi

táblafestést, ill. a 19. századi közép-európai festészetet és

szlovákiai mĕalkotások gyĕjteménye.

szobrászatot bemutató kiállításnak. A Prímás palota reprezentatív
termeiben az angol gobelineken kívül több, a Pozsonyi Városi
Galéria gyĕjteményébĒl összeállított kisebb képkiállítás is
található – összeállítás a 17. századi holland és ﬂamand
zsánerfestészetébĒl, valamint a 16. és 17. századi olasz festészet
bemutatása.

Pozsony környékén szeptember hónap második fele már
hagyományos módon összekapcsolódik a szüreti ünnepségekkel,
amelyek közül a legismertebbek a Kiskárpáti szüret Bazinban
(Pezinok) és Modrán. ElsĒsorban a helybeli borászok,
szĒlĒtermelĒk munkájának és az általuk készített termékeknek
a megünneplésérĒl van szó. Megtalálják számításaikat a jó bor

Modra

vagy az újbor - murci, valamint a mámorító illatú különféle húsos

Modra városhoz ĒsidĒk óta kapcsolódik a szĒlĒtermesztés

és édes ﬁnomságok kedvelĒi, de azok is, akik a legkülönfélébb

és a minĒségi borok készítése, valamint a kerámiagyártás –

kézmĕves termékekbĒl szeretnének vásárolni, vagy kedvelik

Modrai majolika gyártása. Tarka formavilágával, egyedülálló

a folklórt, a zenét és a szórakozást. KísérĒ attrakcióként

esztétikájával és megmunkálási minĒségével a népmĕvészeti

megjelennek a klasszikus körhinták és tĕzijáték is.

hagyomány legtipikusabb hordozói közé tartozik Szlovákiában.

Szüret
Szentgyörgy (Svätý Jur)

Bazin (Pezinok)

Libalakoma

Bazin (Pezinok)

Modrai majolika

Bazin (Pezinok)

Tótgurab (Slovenský Grob)

Bazin, a régi szĒlĒtermesztési város, a Kiskárpáti borút

Tótgurab libasültjérĒl, loksáiról és a libamájáról híres (loksa –

elnevezésĕ turisztikai projekt része, amely összeköti a Kiskárpáti

burgonyás tésztából készült vékony lepény). A libalakomának

régió szĒlĒtermesztési és borászati hagyományokkal

ez a több mint 100 éves hagyománya rengeteg látogatót vonz.

rendelkezĒ községeit és városait Pozsonytól egészen

Tótgurabra a szezon ideje alatt 70.000 látogató érkezik, akik

Szomolányig (Smolenice). A város fĒleg borkóstolókkal és

körülbelül 15.000 libát és ehhez akár fél millió darab loksát

gasztronómiai specialitásokkal, valamint hagyományos borászati

fogyasztanak el.

rendezvényeivel vonza a turistákat.

BĐsi vízerĐmē
(Vodné dielo Gabĉíkovo)
A BĒsi vízerĒmĕ eredetileg a BĒs- Nagymarosi dunai
vízerĒmĕrendszer részeként épült. 1977-ben kezdték építeni.
Miután Magyarország elállt a közös elképzeléstĒl, 1992-ben
pótmegoldással csak a szlovákiai rész készült el. A Duna
és a környezĒ helyek természetes szépségeit a látogatók
sétahajózások és Dunacsúnba (ýunovo), Párkányba (Štúrovo),
Esztergomba és Budapestre induló kirándulóhajózások
alkalmával ismerhetik meg.

A Duna mellett a pozsonyi Ligetfalu és Dunacsún között fĒként
nyáron gyakran látni kerékpárosokat és görkorcsolyázókat.

Meulensteen Mĕvészeti Múzeumnak a futurisztikus épülete.

A töltésen modern Vízi sportközpont épült, két mesterséges

Az emeleten található nagyterem a jelentĒs világhírĕ mĕvészek

vadvízi csatorna, amely vízi szlalom és rafting versenyek

bemutatásának ad helyet. A földszinten a kortárs mĕvészet

megrendezésére is alkalmas. Nem csak a professzionális

kiállítása található, amelyen a mĕalkotások akár meg is

sportolók számára készültek, hanem a teljesen kezdĒk számára

vásárolhatók. Az Art Café mĕvészeti kávéházat a látogatók

is alkalmasak. A létesítmény májustól októberig van nyitva.

leginkább nyáron értékelik, mivel lehetĒséget ad arra, hogy

A Dunacsún melletti mesterséges tóba nyúló félszigeten

közvetlenül a Duna partján ücsörögve igyák meg kávéjukat,

nĒtt ki a Modern Mĕvészetek Galériájának, a Danubiana –

vagy fogyasszák el egyéb üdítĒjüket.

Dunacsún
(ùunovo)
Danubiana

Szenc
(Senec)
Szenc délnyugat Szlovákiában fekszik mindössze 25 km-re
a fĒvárostól, Pozsonytól. Ideális helye a gyermekes családok
közös szabadságolásainak. Az egy évre esĒ napsütéses napok
száma miatt kapta az itteni üdülĒközpont a jellegzetes és
jellemzĒ Napos Tavak megnevezést. A Szenci Aquapark az
egész év folyamán 9 darab különbözĒ hĒmérsékletĕ, külsĒ és
belsĒ kihasználású medencével várja a látogatókat. A fedett
részben a gyermekek rendelkezésére áll a gyermekmedence
és a tobogán, és nem hiányozhat a szauna és a masszírozó
pezsgĒfürdĒ sem.

Golf Cseklészen
(Bernolákovo)
Szlovákia elsĒ háború utáni golfklubja, amely 1995-tĒl
mĕködik, Pozsonytól nem messze, Cseklész község attraktív
környezetében, a 18. századi barokk kastélyhoz tartozó területen
található. A kitĕnĒ tizennyolc lyukú golfpályát Európa egyik
legigényesebb pályájának tartják. A játékosok a régi parkban
mozognak és a 30 méteres szintkülönbségekkel rendelkezĒ
dimbes-dombos vidéken sétálnak. Nem hiányozhatnak az
attraktív partvonal kialakítású vízfelületek sem.

Pozsony

Modor

Pozsonyi Kulturális és Információs Központ

Kis-Kárpátok Információs Iroda

KlobuČnícka 2, 814 28 Bratislava

Štúrova 117, 900 01 Modra

+421 2 5443 3715

+421 33 647 4302

info@bkis.sk

tik@post.sk

Pozsony

Bazin

Bratislava Tourist Service

Bazini Kulturális Központ

Ventúrska 9, 811 01 Bratislava

Holubyho 42, 902 01 Pezinok

+421 2 5464 1271

+421 33 640 6989

ofﬁce@bratislava-info.sk

informacne.centrum@msupezinok.sk

Malacka

Szenc

Turisztikai Információs Iroda, Malacka

Turisztikai Információs Iroda

Bernoláková 1, 901 01 Malacky

Mierove námestie 19, 903 01 Senec

+421 34 772 2055

+421 2 4592 8224

info@tikmalacky.sk

scr@slnecnejazerasenec.sk

ŽILINA

PREŠOV
TRENČÍN
BANSKÁ
BYSTRICA

TRNAVA

Malacky

BRATISLAVSKÝ
KRAJ
Modra
Pezinok
Sv. Jur

Slovenský Grob
Senec
Bernolákovo

Devín

BRATISLAVA
ùunovo

Szentgyörgy
Információs Turisztikai Központ
Prostredná 47, 900 21 Svätý Jur
+421 2 4497 0449
ainova@ainova.sk

NITRA

KOŠICE

Szlovák idegenforgalmi iroda
Námestie í. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 61 46
Fax: +421/48/413 61 49
E-mail: sacr@sacr.sk
Szlovák idegenforgalmi iroda
Pozsony
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Tel.: +421/2/50 700 801, 821
Fax: +421/2/55 571 654
E-mail: sacrba@sacr.sk
Szlovák idegenforgalmi iroda
Eperjesi regionális iroda
Michaela Rafajová, BSBA
Eperjesi Önkormányzati Kerületi Hivatal
(Úrad Prešovského samosprávneho kraja)
Nám. Mieru 2
080 01 Prešov
Mobil: +421 918 336 236
E-mail: presov@sacr.sk
Szlovák idegenforgalmi iroda
Nyitrai regionális iroda
Ing. Ronald TurČek
Nyitrai Önkormányzati Kerületi Hivatal
(Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja)
Kupecká 3
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/ 69 259 23
Mobil: +421 918 336 238
E-mail: turcek@sacr.sk
Szlovák idegenforgalmi iroda
Trencséni regionális iroda
Mgr. Peter Pastier
Trencséni Önkormányzati Kerületi Hivatal
(Úrad TrenČianskeho samosprávneho kraja)
Hviezdoslavova 1
911 50 TrenČín
Tel.: +421/32/ 65 37 218
Mobil: +421 918 336 237
E-mail: pastier@sacr.sk
Szlovák idegenforgalmi iroda
Zsolnai regionális iroda
Mgr. Martin Vataj
Zsolnai Önkormányzati Kerületi Hivatal
(Úrad Žilinského samosprávneho kraja)
Komenského 48
011 09 Žilina
Mobil: +421 918 336 277
E-mail: vataj@sacr.sk

KÜLFÖLDI KÉPVISELETEK SACR
Csehország
Ing. Klára Badinková
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Jilská 16
110 00 Praha 1
ýeská republika
Tel. /Fax: +420 224 946 082
Mobil: +420 776 7654 77
E-mail: sacrpraha@seznam.cz
Kína
Slovak Tourist Board
China PR & Consultancy Agency
Mrs. Maria Boyd
B&B International
Ofﬁce 26E, CITIC Building
No. 19 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District
Beijing 100004, P.R.C.
tel.: +86 10 8526 1228
fax: +86 10 8526 1227
e-mail: bnbint@gmail.com, welcomeslovakia@vip.sina.com
Hollandia
Ing. Ingrid Stupavska
Slowaaks Verkeersbureau
át Hotel, Leliegracht 18
1015 DE Amsterdam
Nederland
Tel.:+31 20 423 0539
Fax:+31 20 626 7873
e-mail: info@slowaaks-verkeersbureau.nl
Nômetország
Ingrid Sorat
Slowakische Zentrale für Tourismus
Zimmerstr. 27
D - 10969 Berlin
Tel: +49/30/25 94 26 40
Fax: +49/30/25 94 26 41
E-mail: sacr-berlin@botschaft-slowakei.de,
tourismus@botschaftslowakei.de
Nagy Britannia
Mary Stuart-Miller
Slovak Tourist Board
The Creative Connection UK Ltd
South Marlands
Itchingﬁ eld, Horsham
West Sussex RH13 0NN
The United Kingdom
Tel.: 0844 700 5100
E-mail: slovakiatourism@virgin.net
Lengyelország
Ján BošnoviČ
Narodowe Centrum Turystyki SÚowackiej
ul. Krakowskie Przedmieëcie 13 pok. 17, (budynek hotelu Europejski)
00-071 Warszawa
Polska
Tel. /Fax: +48/22/827 00 09
E-mail: sacr@poczta.onet.pl

www.region-bsk.sk
www.slovakia.travel

Ausztria
Daniel LukáČ
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Österreich
Parkring 12
A - 1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 5139569
Fax: +43 1 5139763
E-mail: sacr-wien@aon.at
Orosz Federáció
íubica Alušicová
Predstaviteîstvo Slovackovo Upravlenija po Turizmu
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J. FuČíka 17-19,
123 056 Moskva
Rossijskaja Federacija
Tel.: +7/495/251 76 31
Fax: +7/495/251 76 45
E-mail: sacrmow@comail.ru
Magyarország
Dipl. Ing. Sođa Jelínková
képviselet vezetĒ
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 4290049
Fax: +36 1 4290050
Mobil: +36 30 4341368
E-mail: slovakiatourism@slovakiatourism.hu
www.slovakia.travel
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