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10 Štiavničky uszoda

Dolný
Harmanec

Relaxáció és wellness:
10 Štiavničky fedett uszoda – a
felújított uszodában úszómedence, pihenőmedence és gyerekmedence található. Az épületben új
szaunavilág is várja Önöket.
www.plavarenstiavnicky.sk
www.stiavnickysauna.sk
Kaskády hotel – Garamhalászi
(Sliač) fürdőváros mellett fekszik, felhasználva annak termál
gyógyforrásait. A hotel széleskörű wellness-szolgáltatást nyújt.
www.hotelkaskady.sk
11

11 Hotel Kaskády ****

12 Fugger-udvar – kényelem és pihenés a szálloda vízi vízivilágában,
melynek élményét tovább fokozza a
havas hegyek csodálatos látványa
www.fuggerov-dvor.sk

Fürdők:
A közelben három fürdőhely
található. Az itt eredő gyógyforrásnak áldásos hatása
van.
13 Garamhalászi fürdő
www.spa-sliac.sk
14 Borosznó fürdő
www.kupelebrusno.sk
15 Kovácsfalva fürdő
www.kupelekovacova.sk
10 Štiavničky uszoda
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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, Vladimír Veverka és mások

BESZTERCEBÁNYAI
TÉL

Besztercebányai karácsony

Mária-oszlop

Šachtičky

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.

SKI Králiky

A Szlovák Nemzeti
Felkelés Múzeuma

Fedezze fel, élje át, kóstolja meg.

Sífutás: Besztercebánya környékén többszáz kilométer karbantartott sífutópálya várja Önt. A
sífutás igazi paradicsoma a Körmöci-hegység, melynek szíve a
Skalka síközpont a SZNF Fehér
Nyomai stadionnal. Itt végződik
a minden irányból jövő sok sífutópálya (egységes narancssárga
táblák segítik a tájékozódást). A
Körmöci-hegység kedvelt kiindulópontjai Kordéháza (Kordíky),
Királyka (Králiky), Malakóperesény
(Malachov) vagy Felsőperesény
(Horné Pršany) községek. Jó minőségű sífutópályákat kínál az
Alacsony-Tátra (Nízke Tatry) és az
Óhegyi-Tátra (Starohorské vrchy).

Síközpontok: A Besztercebányától csupán néhány kilométerre levő
síközpontokban megtalálhatja a
lesiklópályák minden kategóriáját:

Sítalp-kölcsönzés

– Uhliská – Suchý vrch
(Pony farma) – Jasovo – Királyka (Králiky), 10 km
2 Šachtičky – Žiare – Jelenská
skala – Polianka – Dóval
(Donovaly), 13 km
3 Felsőperesény (Horné Pršany)
– Három kereszt-nyereg
(sedlo Tri kríže) – Hostinec
turistaház (chata Hostinec)
– Velestúr – Aranykút (Zlatá
studňa) – Királyka (Králiky),
13 km
4 Kordéháza (Kordíky) – Kordéházi-nyereg (Kordícke
sedlo) – Skalka – Királyka
(Králiky), 15 km
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 elce – Čachovo
S
síközpont (9 km)
www.selce-cachovo.sk

6

 achtičky síközpont
Š
(10 km)
www.skisachticky.sk

7

 ki Králiky (12 km)
S
www.skikraliky.sk

8

 ki Turecká – Krížna (17 km)
S
www.skiturecka.sk

9

 ark Snow Donovaly
P
(25 km) www.parksnow.sk

Sílesiklás

Sífutópályák:
1 B
 esztercebánya (Fončorda)

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

ski králiky

Korcsolyázás: Korcsolyázási lehetőséget kínál a dóvali síközpont
(Donovaly) és a Selce – Čachovo
síközpont. Meghatározott napokon
a nagyközönség kihasználhatja a
besztercebányai téli stadion jégpályáját is.
www.sportbb.sk

Kutyafogatok

Legfőbb téli rendezvények:
•B
 esztercebányai nyomvonal
(január, Királyka)
•K
 utyafogat-világbajnokság (február, Dóval)

