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שנמצא בתוך הפארק הלאומי  ,Pienapשבשטחו עובר
נהר הדונייץ .במקום ,על גבול פולין ,יש חדרי אירוח ,אבל
אנחנו באנו בשביל דברים אחרים  -ירוק מכל הסוגים ,הרים
ושיט רפסודות .אם שיט לא מושך אתכם ,אפשרות נוספת
ליהנות מהטבע היא בטיול אופניים לאורך הנהר.

נכנסים למים
מחוז ז'ילינה שבצפון–מערב סלובקיה ,שנמצא במר־
חק שעתיים נסיעה מ־ ,Chata Pieninyהוא היעד המתויר
ביותר על ידי ישראלים .הסיבה לכך היא נקודת פתיחה נפ־
לאה לטיולי כוכב  -לכיוון הרי הטטרה ,הגבוהים והנמוכים,
ומערות הקרח הנמצאות בשטחו.
מחוז ז'ילינה כולל את העיר התעשייתית ז'ילינה ,שהיא
הרביעית בגודלה במדינה .במחוז יש עוד הפתעות ,כמו

עמק ליפטוב ,שבו תמצאו אטרקציות קיציות וחורפיות כגון
פארק לאומי שבו ניתן לצאת לטרקים ,שני אתרי סקי ,שני
פארקי מים ,מעיינות טבעיים ,אגם שאפשר לעשות בו ספו־
רט מים ,מוזיאונים ,כנסיות ומחלבות.
לא כדאי לוותר על רכס רוהאצ'ה ( ,)Rohačeשהוא חלק
מפארק לאומי בהרי הטטרה .המקום נמצא בגובה 2,200
מטר ומתאים לסקי ולטיולים ,גם בחורף   34 -ק"מ של מ�ס
לולי הליכה ואגם מקסים.
לא יכולים לעזוב את סלובקיה בלי לבקר בלפחות טירה
אחת? טירת אוראווה ( )Orava Castleתעניק לכם את
חוויית ימי הביניים .הטירה נבנתה במאה ה– 13ונחשבת
לאחת המרשימות בסלובקיה ,ולכן תיירים רבים עוצרים
פה .למקום נקשרו הרבה אגדות וסיפורי מעשיות ,חלקם
מצמררים מאוד ,אז לא נפרט .בין היתר ,תוכלו למצוא שם
כיסא שעל פי האמונה מי שיושבת עליו מתחתנת בתוך
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שנה .אפשר לעבור גם טקס לקבלת תואר אבירות ,אם זה
מתאים לכם לאגו.
אי אפשר להיות בסלובקיה בלי לבקר במעיינות מרפא.
נראה שמדובר פה ממש בספורט לאומי .לצד המקומיים ,ניתן
להבחין בכמה תיירים מובכים .הסיבה היא שבחלק מהמתק־
נים ,שכוללים בריכות וחדרי סאונה ,יש להיכנס בעירום מלא.
אבל אני מבטיחה שאחרי שתעברו את המבוכה הרגעית,
הראשונה ,תוכלו ליהנות פה ותרגישו משוחררים.
אני אהבתי במיוחד את המעיינות בעיר רייקה טפליצה,
במלון "אפרודיטה" .מדובר במרכז חדיש ,עם בריכות פני־
מיות וחיצוניות ,ומכיוון שטמפרטורת המים גבוהה ,תוכלו
לבלות שם גם כשקר בחוץ ויורד שלג .
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