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WygryWaj  z  nami!  
 Pobyt  W  ciechocinku  

lub  teleWizor   55" 
samsung  albo  3000  zł!

3

Pobyt weekendowy w „Domu Zdrojowym”  
w Ciechocinku dla 6 osobowej grupy przyjaciół 
ważny do 31.12.2017 r. + zestawy kosmetyków  
Pobyt obejmuje (dla każdej z osób):  
l 2 noclegi w pokojach 2 osobowych  
l całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
l 3 x godzinny pobyt w strefie basenowej  
l 2 x masaż l 1 x hydromasaż  
l 1 x wejście na siłownię l 1 x zabieg  
parafinowy na dłonie w gabinecie SPA.
Voucher do wykorzystania do dnia 31.12.2017 r. 
(z wyłączeniem okresu świątecznego).
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja  
na co najmniej miesiąc przed planowaną  
realizacją pobytu.

28 Na żywo 

M ało kto wie, że 10% winiar-
skiego regionu tokajskiego 
leży na Słowacji. I tu, 

podobnie jak na Węgrzech, produkuje 
się cudowne, złote tokaje. Nazwa 
regionu pochodzi od starosłowiańskie-
go słowa stokaj (spływ) i odnosi się do 
zbiegu rzek Tisy oraz Bodrogi. I to od 
niej wzięły nazwę wina wytwarzane tu 
z trzech szczepów winorośli: Furmint, 
Lipovina, Żółty Muskat. 

Co ciekawe, w powstaniu jednego 
rodzaju tokaju mają udział Polacy. Otóż 
wieki temu nasi kupcy, chcąc uniknąć 
płacenia wysokich ceł za wino, 
kupowali młody trunek, który dojrzewał 
w drodze do Polski. Tak właśnie 
powstał samorodny tokaj.   

Tokajskie winnice mieszczą się 
w obrębie 7 wiosek: Bara, Čerhov, 
Černochov, Malá i Veľká Tŕňa, 
Slovenske Nove Mesto i Viničky. 
Zatrzymaj się w jednej z nich i zajrzyj 
do tutejszych winnic. Zapuść się 
w labirynt piwnic wydrążonych 
w wulkanicznym tufie, których ściany 
pokrywa specjalny rodzaj pleśni. To 
właśnie dzięki niej dojrzewające 
w beczkach wina zyskują swój 
unikalny smak. Dodatkową atrakcją 
w czasie zwiedzania, będzie możli-
wość obejrzenia zbiorów prywatnych, 
które przechowywane są w tokajskich 
piwnicach, tak jak precjoza w banko-
wych sejfach. Degustację zazwyczaj 
poprzedza smakowity posiłek, 
w końcu nawet najlepszego wina nie 
można pić na pusty żołądek. 

W słowackim regionie winiarskim 
prym wiodą winnica: Tokaj Macik 
Winery oraz J&J Ostrožovič. Jeśli 
jednak od klasyki wolisz nowinki, 

koniecznie odwiedź winnicę Matusa 
Vdovjaka, który produkuje wina 
w amforach, odwołując się do 
gruzińskich tradycji.  

Zajrzyj też do wsi Malý Horeš. 
Ukryte w tutejszych wzgórzach 
zielone kopczyki do złudzenia 
przypominają Hobbiton z filmu 
„Władca Pierścieni”. Jednak zamiast 
sympatycznych Hobbitów za niskimi 
drzwiczkami znajdziesz tu długie, 
ciasne korytarze, które prowadzą do 
ponad 380 piwniczek. Od wieków 
służą one mieszkańcom okolicznych 
wiosek, najpierw jako miejsce 
schronienia przed Tatarami, teraz jako 
składy produkowanych tu win. Nawet 
jeśli nie masz ochoty na kolejne wino, 
zrób tu przystanek, by skosztować 
gérési béles – kołacza podawanego 
na słodko z twarogiem lub w wersji 
wytrawnej z kapustą.

Zatrzymaj się między miejscowo-
ściami Malá Tŕňa i Černochov, gdzie 
stoi 12-metrowa wieża widokowa, 
która kształtem przypomina drewnia-
ną beczkę. Z jej szczytu rozpościera 
się widok na tutejsze winnice.

Jednak Tokaj to nie tylko wina. 
Zaledwie godzina dzieli winnice od 
„słowackiego morza” – największego 
zbiornika wodnego tego kraju 
– Zemplínskiej Šíravy. Tuż nad nią 
usytuowany jest park termalny Šírava 
z licznymi basenami i saunami oraz 
atrakcjami dla dzieci. 

Jeżeli preferujesz ciszę i bardziej 
kameralne warunki, pojedź kawałek 
dalej do miejscowości Vinné, tu nad 
niewielkim Vinianskim jeziorem 
doskonale poczują się wędkarze oraz 
miłośnicy campingu. Anna Kryńska

Krzyżówka podróżnika

wyjątkowo ciepły klimat, góry, jeziora oraz malownicze winnice spra-
wiają, że wschodnia słowacja to idealne miejsce na spóźniony urlop.

tokaj i malý horeš
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Winiarski region tokajski leży tuż  
przy granicy z Węgrami

Cenny tokaj dojrzewa w becz-
kach pokrytych specjalnyjm 
szczepem pleśni

W tym tygodniu 
do wygrania atrakcyjne 
nagrody rzeczowe  
lub 3000 zł! 
Rozwiąż krzyżówkę, wybierz nagrodę i wyślij 
SMS-a do 17.09.2017 r. – z rozwiązaniem  
i kodem prezentowanym przy nagrodzie pod 
nr 7265, np. na gotówkę: HA.CR.36.HASŁO 
(bez polskich znaków). Koszt wysłania SMS-a 
to 2,46 zł z VAT. Usługa dostępna we wszyst-
kich polskich sieciach telefonii komórkowej. 
Regulamin krzyżówek i konkursów na 
www.regulaminy.pl, nazwiska laureatów i pra-
widłowe rozwiązania z bieżącego wydania 
podamy w nr. 41/2017. Rozwiązania można 
też wysyłać za pomocą kuponu ze str. 34.  
na adres: „Na żywo”, ul. Motorowa 1,  
04-035 Warszawa.

Jezioro Vinianskie  
to idealne miejsce na  
odpoczynek z wędką

Supergotówka: 3000 zł 
 SMS NR 7265

HA.CR.36.HASŁO1

Pobyt w „Domu Zdrojowym”  
+ zestaw kosmetyków 

SMS NR 7265
HA.CT.36.HASŁO
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Telewizor Samsung 
SMS NR 7265

HA.CU.36.HASŁO
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