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11 Špania Dolina

Špania Dolina – ta malownicza
miejscowość górnicza została uznana za miejski zespół zabytkowy, Rezerwat Zabytkowej Architektury Ludowej. Jej dominantą jest zachowany
w pierwotnym stanie wczesnogotycki
kościół Przemienienia Pańskiego z
1254 roku. Na rynku zobaczycie Państwo najważniejszy zabytek górniczy
-tzw. budynek „Klopačky“. To wieża
kołatkowa z XVI wieku, w której znajduje się Muzeum Koronkarskie. Stoi
tam także historyczny budynek dawnego zarządu górniczego (a obecnie
Urząd Miasta), w którym zlokalizowane jest Muzeum Miedzi.
www.spaniadolina.sk
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12 Kościół w Hronseku
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Hronsek
Sielnica

Drewniany kościół artykularny
w Hronseku - postawiony w latach
1725 – 1726, został zbudowany bez
użycia jednego metalowego gwoździa. Kościół wraz z pobliską drewnianą dzwonnicą wpisano na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
www.hronsek.sk
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Jaskinia Harmaniecka, jedna z
najpiękniejszych jaskiń na Słowacji
wyróżnia się bogatym występowaniem miękkiej, białej martwicy krzemionkowej, z której powstały piękne
naścienne wodospady, draperie oraz
jeziorka. www.ssj.sk
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13 Jaskinia Harmaniecka

Centrum Informacji Miasta Bańska Bystrzyca
Námestie SNP 1, Bańska Bystrzyca – budynek ratusza
Informacja: +421 48 415 50 85, +421 907 846 555
ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk
„Nie dokonano korekty językowej i stylistycznej tekstu.“

Zdjęcia: Igor Staudinger, Michal Rengevič

LATO W
BAŃSKIEJ BYSTRZYCY

Námestie SNP

Barbakan

Pomnik Słowackiego
Powstania Narodowego

1 Spływ Hronem

Historia Bańskiej Bystrzycy nierozerwalnie łączy się z wydobyciem
metali szlachetnych – srebra i miedzi. W przeszłości, dzięki rosnącemu bogactwu szybko zwiększało
się znaczenie osady Bystrzyca.
W 1255 roku węgierski król Bela
IV podniósł osadę do rangi miasta i udzielił mu licznych przywilejów. Złotym okresem w historii
Bańskiej Bystrzycy były wieki XV
i XVI, kiedy działała tu odnosząca
sukcesy spółka miedziowa Thurzo
i Fuggera. Wówczas nadano Bystrzycy przydomek „miedziana“.
Historyczne centrum Bańskiej Bystrzycy zdobią obecnie liczne perły
architektoniczne pochodzące z
tego ważnego okresu. Najnowsza
historia miasta łączy się przede
wszystkim ze Słowackim Powstaniem Narodowym z 1944 roku. Jej
świadectwem jest pomnik i Muzeum Powstania (SNP).
Radzimy:
zwiedźcie Bańską Bystrzycę
z przewodnikiem!
Centrum Informacji Miasta Bańska Bystrzyca
Nám. SNP 1, Bańska Bystrzyca,
+421 48 415 50 85
+421 907 846 555
ic@banskabystrica.sk
www.icbb.sk

Objavte, zažite, ochutnajte...

Turystyka rowerowa

Turystyka rowerowa – w okolicy
Bańskiej Bystrzycy są setki kilometrów
tras dla rowerzystów, którzy chcieliby
aktywnie wypoczywać. Od czerwca
do września, w weekendy i święta do
ulubionych celów turystyki rowerowej
kursują wygodne „cyklobusy“.
www.dpmbb.sk

1 Spływ Hronem – weźcie udział
w świetnej zabawie z dodatkiem
odrobiny adrenaliny spływając rzeką Hron. Przystań na Mlynčoku w
Slovenskej Ľupči organizuje spływy
Hronem, wypożycza i przewozi łodzie
wraz z wyposażeniem.
www.splavhrona.sk

2 Wąwóz w Kralikach
(Králická tiesňava)

3 Špania dolina

Wędrówki piesze – w Górach
Krzemnickich (Kremnických vrchoch),
Niżnych Tatrach i Wielkiej Fatrze znajdziecie Państwo gęstą sieć niezbyt
trudnych, znakowanych szlaków turystycznych odpowiednich zarówno dla
rodzin z dziećmi, jak i dla doświadczonych turystów.
Znakowane szlaki turystyczne:
• Bańska Bystrzyca miasto (stacja kolejowa) – obserwatorium
astronomiczne na Vartovke –
Bańska Bystrzyca (Podryba),
5 km
• Bańska Bystrzyca (ulica Pieninská) – Panský diel – Šachtičky – Špania Dolina, 7 km
• Staré Hory – Majerova skala –
Pod Líškou – Krížna, 7 km
• Harmanec – Veľký tunel – Nad
Túfnou – Košarisko – Kráľova
studňa, 10 km
• Špania Dolina – Šachtičky –
Pod Jelenskou skalou – Bully
– Donovaly, 13 km

4 Plážové kúpalisko

Jazda na koniach

Pływanie – Aqualand, bańskobystrzyckie kąpielisko dysponuje plażą,
basenami pływackimi i dziecięcymi,
jak również mnóstwem atrakcji, takich
jak: zjeżdżalnie, siatkówka plażowa,
minigolf, tenis stołowy. Na jeziorze
są do dyspozycji łodzie wiosłowe i
rowery wodne. Możecie Państwo
odświeżyć się także na kąpielisku w
pobliskiej miejscowości Kováčová.
4 www.aqualandbb.eu
5 www.holidaypark.sk
Jazda na koniach – wszystkiego na
temat koni dowiedzą się Państwo
i nauczą się na nich jeździć odwiedzając małe, rodzinne farmy i rancza.
Następnie uzyskane wiadomości wykorzystacie jeżdżąc konno po przepięknej okolicy.
6 www.ponyfarma.sk
7 jslubietova.webgarden.cz
8 www.limfora.sk
9 www.rovnianskyarab.com
10 www.rancpodhorou.eu

