
קצה  האגם
|תיירות |

ליאורה שוסטר, סלובקיה | צילום: כרמית וייס 

 טבע מרהיב, נופים שנראים כמו גלויה, 
יין משובח, מרחצאות מפנקים וסצנה תרבותית 

תוססת. שאלתן את עצמכן מה יש לעשות 
בסלובקיה? להלן התשובות

־שסיפרתי שאני נוסעת לסלוב
קיה, התגובה הראשונה הייתה: 

־רגע, סלובקיה או סלובניה? הת
שובה: לגמרי סלובקיה. השאלה 

־השנייה הייתה: מה יש שם? הת
שובה: הרבה. המדינה הזו, שעד 1993 הייתה 
חלק מצ'כוסלובקיה הקומוניסטית, היא פנינה 
תיירותית שופעת אינסוף אטרקציות: מפסגות 

־מושלגות ואתרי סקי ועד נהרות שוצפים לחו
בבי הראפטינג, מאגמונים מוקפים בהרים ועד 
מרחבים ירוקים אינסופיים מנוקדים בכבשים, 
מטירות מרשימות ועד מערות מדהימות ביופיין. 
אם אתן מעוניינות בבילוי עירוני תוסס, גם את 
זה תמצאו פה, במרחק שלוש וחצי שעות טיסה 

־מישראל. לפניכן שבע תחנות במזרח וצפון סלו
בקיה, שלא מומלץ לדלג עליהן. 

כ

 אגם טטליאקובו 
ברכס הרוהאצ'ה. וואו
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 לראות הופעה 
)או לרסס גרפיטי( 

־נהוג לחשוב על ברלין כעל הבירה ההיפס
טרית של אירופה, אבל בשנים האחרונות קמה 
לה מתחרה בלתי צפויה. קושיצה )Kosice( היא 
עיר חמודה ותוססת להפליא, שכבר זכתה לכינוי 

־"ברלין הקטנה". בעיר נוחתות שתי טיסות שבו
עיות מישראל, אך מדובר בהרבה יותר מהזדמנות 
לטוס לחו"ל במחיר רצפה. המהפך הגדול של 
קושיצה אירע ב־2013, אז נבחרה לבירת התרבות 
של האיחוד האירופי. מאז עמלים כאן במרץ כדי 
להצדיק את התואר. לאורך כל השנה מתקיימים 
בעיר פסטיבלים: פסטיבל סרטי אמנות, פסטיבל 
יין, פסטיבל בירה, פסטיבל אוכל רחוב ועוד. 
בעיר חיים 26 אלף סטודנטים, מה שמקנה לה 
אווירה צעירה ועדכנית. הרחובות משובצים 
אינספור מסעדות ובתי קפה, ונראה שבכל רגע 
מתרחשת כאן פעילות כלשהי שאסור לפספס. 
־המרכז התיירותי של קושיצה הוא העיר הע

תיקה, ובמרכזה המדרחוב Hlvana Ulica. לאורכו 
ניצבים מבנה התיאטרון )State Theatre( המרשים 
ומגדל סנט אורבן )St. Urban Tower(, שבעבר היה 
בו פעמון ששימש להתרעה על שריפה או מלחמה 
1966, ניצב בח־ ־)כיום הפעמון, שנפגע בשריפה ב
זית המגדל(. במרחק צעדים ספורים משם ניצבת 
קתדרלת סנט אליזבת, שהוקמה במאה ה־14. אל 
תוותרו על סיבוב בקתדרלה הגותית היפה, שהיא 

הגדולה בסלובקיה ויכולה להכיל 5,000 איש. 
במרחק דקות הליכה ספורות מהמדרחוב תגלו 
Ulicka remesiel, רחוב שמורכב כולו מסד־  את
־נאות של אומנים. תוכלו להתרשם מעבודתם ולע

שות שופינג של כלי קרמיקה, תיקי עור, תכשיטים 
ועוד. במרחק רבע שעה משם נמצא מרכז התרבות 
Kulturpark Kasarne, שהוקם בתוך מבנה צבאי 
לשעבר, וכולל מוזיאון מדע לילדים, גלריה, אולם 

קונצרטים, ספרייה ומגורים לאמנים ולאומנים.
אם בא לכן לראות הופעה, להשתתף בסדנה 
או סתם לשתות כוס יין עם האנשים הכי נכונים 
 ,Tabacka Kulturfabrikבעיר, מומלץ לקפוץ ל־

־מרכז התרבות העצמאי הגדול ביותר בסלוב
קיה. המרכז, שהוקם לפני שנתיים, ממוקם במבנה 

 ראפטינג בנהר הדונאייץ. 
חביב על הישראלים

ששימש מפעל טבק במשך 100 שנה. הוא מתפרש 
על פני 2,500 מ"ר וכולל אולם קולנוע ותיאטרון, 

־גלריה, קפה־מסעדה ואפילו חנות למכירת ספ
ריי לגרפיטי )!(. בחלקו העליון של הקומפלקס 
ממוקמים חדרי סטודיו של אמנים, מעצבים, 
ארכיטקטים ואפילו יצרני קוסמטיקה טבעית, 

 .We Work ויש גם חדר עבודה משותף סטייל
־במקום מתקיימות אינספור פעילויות, משיעו

רי יוגה ועד סדנאות תיאטרון או הכנת לחם, ולו"ז 
ההופעות העמוס כולל הצגות, ערבי סטנד־אפ 
והופעות של מוזיקאים מכל העולם )גם "לולה 
מארש" הישראלית הופיעה פה(. כיף, ובעיקר 

מפתיע, למצוא דווקא כאן מקום כזה. מומלץ.
 tabacka.sk :פרטים

Tabacka Kulturfabrik :פייסבוק

לטעום יין
400 יצרני יין פעילים, ומומ־ ־בסלובקיה כ
לץ לא לוותר על טעימות ביקב מקומי. אחד 
האזורים המומלצים הוא טוקאי )Tokaj(, במרחק 
כשעה נסיעה מקושיצה, שהוא המפורסם בעולם 
לייצור יינות מתוקים. רק עשירית משטחו נמצא 
בסלובקיה )היתר בתחומי הונגריה(, ומייצרים בו 
יינות לבנים בלבד. אם אתן רוצות להשקיף על 
האזור מגבוה, מומלץ לטפס אל מגדל התצפית 
הייחודי, 12 מטר גובהו, הממוקם בינות לכרמים.

אנחנו התארחנו לערב טעימות באחד היקבים 

tayarut@laisha.co.il
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האווירה בקושיצה 
צעירה ועדכנית. 

הרחובות משובצים 
מסעדות ובתי קפה, 
ונראה שבכל רגע 

מתרחשת כאן פעילות 
כלשהי שאסור לפספס  

כיתוב תמונה
המדרחוב 
בקושיצה

הנחשבים באזור, Tokaj Macik Winery, שמוכר 
את תוצרתו למסעדות עטורות כוכבי מישלן. 
הטעימות מתקיימות במרתף היקב, לאור נרות 
ובטמפרטורה של 11.5 מעלות בלבד )הקפידו 

־להגיע בבגדים חמים, ובמקום גם מחלקים שמי
כות(. טועמים 11 יינות לפי סדר מתיקות עולה, 
ומנשנשים לחם טרי עם גבינה משובחת לספיגת 
האלכוהול. יש מדריכה דוברת אנגלית שמעניקה 
הסברים על כל יין, אך מיותר לציין שרמת הקשב 

־יורדת ככל שהערב מתקדם. בתום הטעימות מו
גשת ארוחת ערב. יש במקום גם פנסיון וחנות 

לרכישת יין שנדלקתן עליו במיוחד.
tokajmacik.sk :פרטים

קושיצה

ברטיסלבה 

סלובקיה

הונגריה

פולין

צ’כיה

איך מגיעים?
ישירות  טיסות  מציעה  "וויזאייר" 
מתל אביב לקושיצה; "אל על" ואוסטריין 
איירליינס" טסות לוינה, משם קצרה מאוד 
הדרך )ברכבת, למשל( לברטיסלבה, בירת 
סלובקיה; אפשר להגיע גם דרך פראג, 
בירת צ'כיה. בעונות החגים והקיץ מציעות 
חברות תיירות ישראליות רבות חבילות 
נופש שונות הכוללות טיסה, מלון ו/או 

רכב.
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להתיידד עם עטלפים
2,400 )!( מערות, ומע־ ־בסלובקיה יש יותר מ

רת Jasovska, שנמצאת במרחק כ־40 דקות נסיעה 
מקושיצה, היא אחת העתיקות שבהן, ומוכרת 
כאתר מורשת עולמי של אונסק"ו. אורכה 3.5 
720 מטר, שכו־  ק"מ, מתוכם פתוחים למבקרים
ללים 339 מדרגות. בתוככי המערה אינספור 
נטיפים וזקיפים מרהיבים שנוצרו במהלך אלפי 
שנים. חיים כאן לא פחות מ־19 סוגי עטלפים, 
ותוכלו לצפות בהם מנמנמים בינות לסלעים. 
במהלך הסיור תזכו לראות עצמות של דוב ושל 
שועלים, שנמצאו במקום, שגילן נאמד ב־15 אלף 
שנה; ציור קיר משנת 1452 שמתאר קרב בין צבא 
הונגריה לצ'כיה; ושמות שנרשמו על הקירות על 
ידי אנשים שהתחבאו כאן במהלך מלחמות שונות. 
שימו לב: במערה שוררת לחות גבוהה )בין 90 
ל־98 אחוז( וחלק מהמדרגות תלולות ורטובות.  

ssj.sk/en :פרטים

לעשות ראפטינג 
הפארק הלאומי פיאניני )Pieniny(, שנמצא 
במחוז Persov, על הגבול בין פולין לסלובקיה, הוא 
הפארק הקטן ביותר במדינה – 37.5 קמ"ר בלבד. 
הוא אהוב במיוחד על ישראלים ולא בכדי. במרכזו 
נהר הדונאייץ )Dunajec( היפהפה, שמסביבו נוף 
הררי מרהיב. הפעילות הפופולרית ביותר במקום 
היא ראפטינג רפסודות בנהר, אבל אפשר גם לטייל 
באזור רגלית או באופניים. אנחנו השתכנו בפנסיון 
Chata pieniny, שמציע אופני הרים לרכיבה במ־

סלול מקסים על גדות הנהר. האטרקציה המרכזית 
כאן היא ארוחת הערב המלווה במופע פולקלור 
סלובקי, כאשר הדגים המוגשים לכן נצלים ברוב 

טקס בתנור עשן מיוחד ברחבה החיצונית. 
chatapieniny.sk :פרטים

לחטוף הלם מהנוף
הרי הטטרה )Tatry(, המתפרשים לאורך הגבול 
בין סלובקיה לפולין, הם אטרקציה תיירותית 
שאסור להחמיץ, ונחשבים בסלובקיה לסמל 
לאומי. הרכס מתחלק לכמה אזורים: הרי הטטרה 
 )High Tatras( הגבוהים ,)Low Tatras( הנמוכים

והמערביים )Western Tatras(. בתוכם נחבאים 
100 אגמי הרים, שהם שרידים של קר־ ־יותר מ
חונים ונקוו בתוך שקעים שאלו יצרו בקרקע. 

רכס רוהאצ'ה (Rohace( הוא אחת הנקודות 
היפות והמתוירות ביותר בהרי הטטרה המערביים. 
נקודת היציאה לטיולים באזור היא הכפר זוברץ 
(Zuberec(, שמשמש בעונת החורף מרכז סקי. 
אנחנו הגענו למקום בסוף אוקטובר, מה שאומר 
שהטמפרטורה עדיין הייתה סבירה )בחורף היא 
עלולה לצנוח למינוס 20(. השלג שהחל לרדת 
לא עצר אותנו מלצאת לצעידה, שבסופה התגלה 
אחד המראות היפים שראיתי מימיי: אגם ההרים 
טטליאקובו )Tatliakovo Jezero(, המוקף הרים 
מושלגים ומיוערים. סביב האגמון, שגובהו 1,370 
מטר, שוררת דממה כה מוחלטת, שניתן לשמוע 
עלה נופל מעצי המחט היפהפיים. באזור כמה 
מסלולי הליכה מסומנים, שאם תצעדו בהם תוכלו 

לצפות באגמי הרים נוספים. אסור להחמיץ. 

לקבל תואר אצולה 
בסלובקיה פזורות יותר מ־300 טירות, ואם 
אתן בנסיעה יש סבירות גבוהה שתראו לפחות 

־אחת מהן מתנשאת במלוא הדרה לא רחוק מהכ
ביש. טירת Orava, הממוקמת במחוז Orava הצפוני 
הגובל עם פולין, היא הידועה שבהן. היא נבנתה 
13 עד ה־17, ויועדה לאורך הש־ ־בין המאות ה
נים בעיקר לצרכים צבאיים. הטירה המרשימה 

המדריכה סיפקה 
סיפורי זוועה על 

עינויים והוצאות להורג 
שהתרחשו בטירה. 

נתקלנו גם בכיסא שמי 
שתשב עליו, על פי 

האמונה, תתחתן ותיכנס 
להיריון בתוך שנה

איפה לאכול? 
שלושה מקומות מומלצים

Villa Regia. מסעדה סלובקית כי־ †  
פית להפליא בקושיצה. מנות מומלצות: 
צלחת גבינות ונקניקים בתוספת חזרת 
סופר־חריפה, ומרק שום – מנה סלובקית 

villaregia.sk :טיפוסית. פרטים
Granarium. ממוקמת באזור כפרי   †
במרחק כ־50 דקות נסיעה מקושיצה. כל 
המנות נעשות בעבודת יד ומחומרי גלם 
מקומיים: הלחם נאפה לנגד עיניכם בתנור 
ענקי, היין מיוצר במקום והירקות גדלים 
בחווה פרטית. חובה להזמין מקום מראש, 
ומשתלם בעיקר לחבורה של יותר מארבעה 
איש. יש כאן גם פנסיון ופעילויות לילדים. 

granarium.sk :פרטים
 Liptov ממוקמת במחוז .Salas Krajinka †
הצפוני, בצריף אלפיני המשקיף על הנוף 
המסחרר של הרי הטטרה הנמוכים. באחו 
הצמוד רועות 350 כבשים, שמהחלב שלהן 
מכינים כאן שפע של גבינות בעבודת יד 
ובשיטות מסורתיות. יש כאן גם מאפייה 

וכמובן, חנות לרכישת גבינות. 
salaskrajinka.sk :פרטים

ממוקמת על סלע שגובהו 112 מטר, המתנשא 
Oravsky Podzamok ונהר Orava הזו־  מעל הכפר
רם בו )תשכחו ממעלית או רכבל – הטיפוס הוא 
ברגל(. את הסיור ערכנו בחברת מדריכה בלבוש 
מסורתי, שסיפקה שורה של סיפורי זוועה מסמרי 

־שיער על אודות עינויים והוצאות להורג שהתר
חשו בטירה ובסביבותיה. בין החדרים נתקלנו גם 
בכיסא שמי שתשב עליו, על פי האמונה, תתחתן 
ותיכנס להיריון בתוך שנה. בחדר אחר המתינו 
לנו שני שחקנים מחופשים לבני מלוכה, שהעניקו 
לכל אחד מאיתנו תואר אצולה )עם תעודה!(. יש 

־במקום גם נקודת תצפית על האזור ומוזיאון המ
ציג את בעלי החיים והצמחייה האופייניים למחוז. 

 oravamuzeum.sk :פרטים

לטבול במרחצאות 
אתר המרחצאות "אפרודיטה" ממוקם בעיר 
הספא Rajecke Teplice, 15 ק"מ מדרום לז'ילינה 
שבצפון המדינה. האתר מציע שש בריכות של מי 
מעיינות חמים, שתיים פנימיות וארבע חיצוניות; 
מתחם סאונה נרחב, מבחר סוגי מסאז'ים, בית 
קפה, מתחמי ישיבה, ובקיצור, אפשר לבלות פה 
יום שלם מבלי להרגיש. לטבול בבריכה לוהטת 
באמצע הקור הסלובקי, להשקיף על הנוף ההררי 
המופלא ולהרגיש טיפות של גשם דק מתחילות 

־לזלוף עליכם – יש מעט חוויות שיכולות להש
תוות לזה. שימו לב: הסלובקים נכנסים לסאונה 
כשהם עטופים בסדין בלבד, ומומלץ ליישר קו. 
במקום יש שני מלונות – אפרודיטה ואפרודיטה 

פאלאס המפואר יותר.
8 spa.sk/en :פרטים

הכותבת הייתה אורחת שגרירות סלובקיה 
בישראל וחברת התיירות "אופקים" 

 .Orava טירת
תתכוננו לטפס 
112 מטר
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