
SŁOWACJA I WĘGRY – 
ZWIEDZANIE I ODPOCZYNEK "NA KAŻDĄ KIESZEŃ"

WYJAZD DLA KOLEKCJONERÓW UNESCO

Wymagania: 
samochód
chęć zwiedzania w trakcie podróży i na miejscu
wewnętrzna zgoda na odrobinę adrenaliny podczas urlopu
podstawowa znajomość angielskiego (lub biegły węgierski)

Przeciwwskazania:
potrzeba leżenia plackiem przez 12 dni na plaży nad Balatonem

Start: Warszawa
Pobyt: Keszthely - Węgry (Balaton)

Podróż do Keszthely:

Dzień 1
- wyjazd około 7. rano;
- zwiedzając po drodze napotkane atrakcje należy wyjazd rozłożyć na 2 dni;
- warto zajrzeć po drodze np. do Ojcowskiego Parku Narodowego - parking płatny, ale wstęp 
do parku jest wolny, chcąc odwiedzić jaskinie Łokietka, czy Ciemną - należy przeznaczyć 
około 2 godz. Do Jaskini Ciemnej lepiej zaparkować w Ojcowie, zaś do Łokietka bliżej (choć 
inaczej niż wszyscy) warto zajechać na parking w końcowej części Czajowic;

Nocleg:  do  granicy  dotarliśmy około  godz.  19.00.  -  sugerujemy Chochołów  -  właściwie 
można jechać w ciemno bez rezerwacji, ale będzie trzeba popytać o ceny noclegu (od 25 PLN 
wzwyż).  Wbrew pozorom nie jest trudno odnaleźć tani nocleg (nam zajęło około 30 min. 
znalezienie ekstra noclegu w drewnianym stylowym domu z  niekończącą się ciepłą wodą). 
Właściwie  prawie  wszyscy  w  Chochołowie  wynajmują  pokoje.  Na  poszukiwania  należy 
wysłać jedną osobę pieszo, aby nikt się nie dowiedział, że mamy nagłą potrzebę znalezienia 
noclegu. Do "przeszukania" jest naprawdę niewielki ciąg domów wzdłuż głównej ulicy. 

Jedzenie: przy skrzyżowaniu z drogą biegnącą do granicy jest Karczma, w której można zjeść 
wszystko, ale ze względu na koszt sugerujemy skorzystać z kuchni, która na 90 % będzie 
dostępna w znalezionym przez nas noclegu.

Paliwo: tankowanie absolutnie wcześniej!!! Czym bliżej Zakopanego, tym ceny wyższe.

Zwiedzanie: przed snem warto przespacerować się po Chochołowie. Cała wieś jest żywym 
skansenem  budownictwa  drewnianego.  W  najstarszej  z  chałup  -  Muzeum  Powstania 
Chochołowskiego.

WAŻNE: zarezerwować nocleg w powrotną stronę - najlepiej w tym samym miejscu.

Dzień 2
- wyjazd najpóźniej o 8 rano
- symboliczną granicę przekraczamy na przejściu Chochołów - Suchá Hora



WAŻNE: na najbliższej stacji benzynowej na Słowacji kupujemy winietkę - aktualne ceny są 
w internecie. Choć nie wszystkie drogi w tym kraju są płatne, to niestety odcinków płatnych 
raczej nie da się ominąć (chyba, że helikopterem). Winiety są okresowe: na tydzień, miesiąc.
Mapa dróg płatnych, czyli "Spoplatnené úseky" jest na stronie: www.ssc.sk

WAŻNE: mandaty za przekroczenie prędkości są tak wysokie, że jak widzimy 60 km/h, to 
jedziemy 55 km/h !!! Policja działa na trochę innej zasadzie niż w Polsce. Najpierw stoi ktoś 
zaczajony w krzakach z kamerą, a za 500 m mamy już kilkaset Euro mniej w portfelu.

WAŻNE: ceny paliw na Słowacji są w zasadzie porównywalne z górnymi cenami paliw w 
Polsce

Po dojechaniu do drogi E77 skręcamy na Dolny Kubin

UNESCO (1) - Tvrdošín
Kilka kilometrów dalej mamy miejscowość Tvrdošín, a w niej drewniany gotycki kościółek z 
II  połowy  XV  wieku  z  barokowym  ołtarzem  z  XVIII  wieku,  wpisany  wraz  z  innymi 
drewnianymi świątyniami słowackich Karpat na listę światowego dziedzictwa UNESCO  w 
2008 roku.

WAŻNE: kościoła nie widać z drogi i  w zasadzie nie jest  oznaczony.  Należy w centrum 
miasteczka skręcić w prawo i jechać pod górę do cmentarza, przy którym znajduje się kościół. 
W sumie nadrabiamy w obie strony 2 km. Wstęp do kościoła płatny, ale jakieś grosze.

Wracamy na drogę E77 i  dalej  kierujemy się  na  Dolny Kubin.  Z pewnością  będzie  nam 
odwracać głowy do tyłu podczas mijania zamczyska położonego na wysokiej skale - urwisku 
w miejscowości  Oravský Podzámok. Jeśli planujemy zwiedzania zamku przeznaczmy na to 
około 2 godzin. My proponujemy obejrzeć obiekt bez zwiedzania wnętrz.

WAŻNE: miejsce,  gdzie  należy zjechać  z  drogi  szybkiego  ruchu,  która  mija  zamek  jest 
bardzo łatwe do przegapienia. Wiele osób chcących podjechać pod zamek, nim się zorientuje 
jest już za późno, a możliwość nawrócenia... no cóż nie jest zbyt bliska.

Po przejechaniu Dolnego Kubina wjedziemy do wioski o nazwie Vysny Kubin i tam musimy 
skręcić na Leštiny (3,5 km w jedną stronę)

UNESCO (2) - Leštiny
W miejscowości znajduje się drewniany kościół artykularny z 1686 r., zapisany wraz z innymi 
drewnianymi  świątyniami  w  słowackich  Karpatach  na  listę  światowego  dziedzictwa 
UNESCO w 2008 r.  Kościół  jest  dobrze  oznakowany,  ale  dopiero  we wsi.  Przy głównej 
drodze nie ma żadnego drogowskazu o UNESCO.

WAŻNE: kościół zwiedzamy właściwie tylko z zewnątrz, ale jest naprawdę wart zobaczenia.

Dalej mkniemy przez Rużomberok

UNESCO (3) - Vlkolínec
Od roku 1977 miejscowość została uznana za rezerwat zabytków, a od roku 1993 jest wpisana 
na listę światowego dziedzictwa przyrody i kultury UNESCO. Powodem tego uznania jest 
fakt zachowania w miejscowości unikatowego zbioru 45 dawnych, oryginalnych chłopskich 



domków z kamiennymi fundamentami, wymazanymi gliną ścianami, z dachami pokrytymi 
strzechą. Domy pochodzą przeważnie z XIX wieku i  mają typowy plan (rzut poziomy) z 
trzema pomieszczeniami. Ciekawy jest fakt, ze domki nadal są zamieszkiwane przez górali 
słowackich i można u nich wynająć kwaterę.

WAŻNE: ok. 2 km za miejscowością  Biely Potok  pojawią się drogowskazy na Vlkolinec. 
Należy skręcić w prawo i jechać za znakami. Czas na zwiedzanie - około 2 godz. parking jest 
płatny i wstęp też, ale naprawdę warto, bo w sumie były to niewielkie pieniądza, a widoki 
nieziemskie.

WAŻNE: jeśli mamy słabą moc samochodu lub kierowca nie ma obycia z jazdą po górach - 
należy bezwzględnie odpuścić. Dojazd bardzo wąską (na 1 samochód) drogą do parkingu. W 
trakcie jazdy pokonujemy bardzo dużą różnicę poziomów poprzez nieustanne serpentyny... no 
i jeszcze może trafić się nam mijanka. Zdziwienie wzbudza niespotykanie dobry stan asfaltu 
na drodze - nowy i pod sam parking.

Wracamy do drogi E 77 i dalej jedziemy do Bańskiej Bystrzycy. W miejscowości Kremnička,  
a właściwie ok. 500 m za nią musimy zjechać na drogę nr 69 prowadzącą do lotniska Sliač. W 
pierwszej miejscowości  Vlkanová  przejeżdżamy przez most i kierujemy się na  Hronsek  (od 
zjazdu z drogi E 77 - 7 km)

UNESCO (4) - Hronsek
Kościół artykularny z 1725 roku jest jednym z pięciu tego typu zabytków na Słowacji. Wraz 
ze  znajdującą  się  w  pobliżu  barokową  dzwonnicą  został  w  2008  roku  wpisany  na  listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

WAŻNE: kościół zwiedzamy z zewnątrz, więc zajmie nam to kilka minut + dojazd i powrót 
do E 77. Oznaczenie we wsi - dobre (znaki z logo UNESCO)

Dalej jedziemy przez Zvolen do symbolicznego przejścia z Węgrami (Šahy-Parassapuszta)

WAŻNE: paliwo na Węgrzech jest znacznie droższe niż w Polsce i w dodatku (nie wiemy 
czemu) samochód wyraźnie traci moc.

WAŻNE: Chyba  niewiele  jest  krajów,  gdzie  nazwa  policji  brzmi  całkowicie  inaczej.  Na 
Węgrzech brzmi  Rendorszeg.  Podczas 14 dniowego pobytu spotkaliśmy ich tylko raz gdy 
kierowali ruchem drogowym podczas jednego ze świąt w Heviz. Natomiast Węgrzy jeżdżą 
bardzo  przepisowo,  co  może  świadczyć,  o  wysokich  mandatach.  Ciekawostką  jest  to,  że 
policjanci mówią po angielsku.

I tak dalej drogą nr E 77 do miejscowości Vác, po której zaczyna się "węgierska przygoda" - 
BUDAPESZT

WAŻNE: Przez Budapeszt trzeba przejechać, albo go objechać. Trudno powiedzieć co jest 
gorsze.  Jeśli  zdecydujemy  się  na  objazd  to  mamy  kluczenie  po  rozjazdach  i  węzłach 
kolejnych  autostrad.  Jeśli  przejedziemy przez  miasto  to  mamy min.  1,5  godz.  "w plecy" 
(korki,  światła),  jeśli  objedziemy  stracimy  tyle  samo  nadrabiając  sporo  drogi.  Wybór 
ostateczny należy do Was, ale my proponujemy następujące rozwiązanie:
W Vac zjeżdżamy na autostradę M2, dalej już w Budapeszcie na M0 (obwodnica miasta), a 
następnie na zjeździe Törökbálint odbijamy na autostradę M7 biegnącą nad Balaton.



WAŻNE: Na Węgrzech płatne są tylko autostrady. Aktualne ceny są w internecie. Winiety 
kupujemy  na  stacjach  benzynowych  usytuowanych  w  pobliżu  wjazdów  na  autostrady. 
Najkrótsza jest 4 dniowa. Naprawdę warto zainwestować 5 euro, gdyż jazda nad Balaton tzw. 
"starą siódemką" zagwarantuje nam dojazd do celu na 1 w nocy (niestety sprawdzone). 

Autostradę opuszczamy na zjeździe o dźwięcznej nazwie Balatonszentgeorgy. Z tego miejsca 
już widać i Balaton i kres naszej podróży Keszthely. Od zjazdu już lokalną drogą nr 76 i dalej 
71 wjeżdżamy do miasta. My na miejscu byliśmy dość późno, ale to nasza wina – jazda „starą 
siódemką”

Nocleg: My spaliśmy na kwaterze prywatnej w Keszthely przy ul. Esze Tamas u przemiłych 
młodych ludzi. Pokój był z łazienką i natryskiem, wejście osobne, ogród do dyspozycji (warto 
zatem zabrać grill ze sobą). Gospodarze mówią świetnie po angielsku. 
Ponieważ nie jest  to snobistyczny  Siófok,  czy  Zamardi ceny były niższe niż w kurortach. 
Wadą było to, że nad Balaton było około 3 km, ale czym bliżej tym drożej.
Kontakt na nocleg: info@kirandulok.hu, właściciel nazywa się Gabor (po polsku - Gabryjel).

Dzień 3 – 12 - KESZTHELY (tak naprawdę to właśnie to miasto jest stolicą Regionu):

wyżywienie: 
10 min. pieszo do TESCO - jest to samo co w Polsce nawet układ półek i rozmieszczenie 
artykułów  jest  podobny;  w  mieście  jest  ponadto  targ  warzywno  -  owocowy (w  środy  i 
soboty), gdzie należy zakupić małe "rodzynkowe" winogrona, za małe pieniądze i zajadać się 
do syta oraz paprykę (do wyboru i koloru); gospodarze częstują "zupą rybną" z balatońskich 
ryb - wygląda kiepsko - smakuje wyśmienicie jak przystało na kuchnię regionalną; częstują 
także "palinką" wódką własnego chowu (jest naprawdę bardzo mocna); na miłych gości czeka 
również wino (wykonanie własne); piwo węgierskie jest raczej słabsze od polskiego, ale lane 
w duże plastikowe butle, więc małą moc można nadrobić ilością - tym, bardziej, że cena jest 
całkiem sensowna - polecamy Borsodi i Arany Aszok.
atrakcje krajoznawcze:
w mieście jest dużo obiektów, które określane są mianem muzeów, ale w naszym rozumieniu 
są to tylko małe wystawy: warte odwiedzenia jest Muzeum Marcepana (zwiedzanie za małą 
opłatą), goście z Polski są witani w naszym języku. Można tu kosztować marcepanów, aż do 
zemdlenia. Wystawa dotyczy wyrobów artystycznych z marcepanów - i rzeczywiście są to 
dzieła  sztuki  (od  herbu  miasta,  poprzez  karety,  zaprzęgi,  powozy,  aż  do  marcepanowego 
Pałacu Festeticsów); w dolnej części miasto (zapomnielibyśmy o jednej kwestii - w Keszthely 
wchodzi  się  pod  górę,  albo  schodzi  w  dół)  znajduje  się  Muzeum  Balatonu  -  jest  to  w 
rzeczywistości muzeum przyrodnicze prezentujące głównie przyrodę jeziora i okolic
przy  głównej  ulicy  znajduje  się  ponadto  niewielkie  Muzeum  Lalek  (jest  to  faktycznie 
wystawa -  Babamuzeum)  Odnajdziemy je idąc za strzałkami, które kierują na tył kamienic 
stojących przy głównym deptaku miasta  ul.  Lajosa   Kossutha;  największą  chyba atrakcją 
miasta jest Pałacu Festeticsów. Warto zwiedzić park i obejrzeć pałac z zewnątrz - znajdźcie go 
w internecie - robi wrażenie swoim ogromem. Wstęp do parku jest wolny, pałac płatny i to 
dość dużo, a wewnątrz głównie meble i obrazy nie znanych nam Polakom przedstawicieli 
rodu  Festeticsów;  na  miejscowej  Akademii  Rolniczej  "Georgikon"  jest  jeszcze  Muzeum 
Rolnictwa



kąpiele:
- Balaton
Plaża miejska "Helikon" jest płatna (są karnety okresowe i bilety jednodniowe). Nie jesteśmy 
przekonani czy warto płacić za leżak, kilka budek z hog-dogami i zjeżdżalnie wodną. Trudno 
też powiedzieć coś dobrego o "ciepłocie" wody w Balatonie, ale jest blisko miejsce, gdzie 
woda jest  gorąca.  Plaże  bezpłatne  są  zlokalizowane na  zachodnim brzegu jeziora.  Trzeba 
trochę wyjechać z Keszthely i tam na trawie dochodzącej do samego Balatonu rozłożyć się 
obok innych rodaków.

WAŻNE: mętność wody w Balatonie wynika z powulkanicznego pochodzenia jeziora, a nie 
jak głosi plotka z brudu.

- Heviz - 4 km od Keszthely znajduje się miejscowość Heviz, w której wśród lilii wodnych w 
termalnych basenach można poczuć się jak szejk, ale to samo tylko bez "porządnej opłaty" 
można przeżyć obok. My jeździliśmy tam codziennie, bo woda jest po prostu bardzo ciepła i 
można siedzieć w niej non-stop – w przeciwieństwie do Balatonu, gdzie samo przełamanie 
chłodu  wody  podczas  wejścia  zajmuje  kilka  minut;  z  racji  ogromnej  wydajności  źródeł 
termalnych  miejsce  które  polecamy  jest  bardzo  czyste   i  posiada  bieżącą  wodę.  Jest  to 
niewielki  ciek  wodny  wypływający  z  jezior  (część  płatna)  nieopodal  zastawki  piętrzącej 
wodę. Zawsze jest tam sporo ludzi, ale na kilkuset metrach kanału tłoku w ogóle nie czuć. 
Woda jest krystalicznie czysta i jak już wspominaliśmy gorąca. Głębokość od 1 - 2 m.
szokiem były dla nas węże, które pływały tam razem z całą międzynarodową gawiedzią. Nie 
budziły one jednak zainteresowania i strachu wśród kąpiących się; kiedy zapytaliśmy naszych 
gospodarzy  o  węże  (nie  ukrywając  pretensji,  że  nam  wcześniej  nie  powiedzieli)  tylko 
wzruszyli  ramionami  i  powiedzieli:  „Od  zawsze  kąpiemy się  z  nimi!  Są  całkowicie  nie 
groźne!” Dziś możemy to potwierdzić. Nawet do takiej egzotyki można się przyzwyczaić.
opis dojazdu: kiedy jedziemy od Keszthely i po prawej stronie mamy już jeziorko skręcamy w 
lewo wzdłuż ogrodzenie campingu (ogrodzenie mamy po prawej  stronie)  I  tak około 800 
metrów, aż zobaczymy gromadę samochodów i ludzi kąpiących się w "bezpłatnych cieplicach 
w Heviz". Fajne jest to, że cały czas widzimy swój samochód.

Heviz - kąpiele
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1. bezpłatna kąpiel w wodach termalnych
2. płatna kąpiel w takich samych wodach
3. droga dojazdowa
4. parkingi

WYCIECZKI JEDNODNIOWE:

TRASA I: Keszthely - Valcum - Sarmellek - Zalavar - Fenyvespuszta - Kapolnapuszta - 
Zalakaros - Keszthely  (80km)

1. na południe od centrum Keszthely ok. 7 km przy drodze nr 71 we wsi Fenekpuszta znajdują 
się ruiny rzymskiej twierdzy Valcum z IV w., o powierzchni 13 ha. Naprawdę warto zwiedzić 
to miejsce, bo ruiny, choć niezbyt imponujące przypomną nam widoczki z antycznych miast 
we Włoszech.

Dalej drogą nr 76 dojeżdżamy do miejscowości  Sarmellek, w której skręcamy w lewo na 
Zalavar

2. za Zalavarem dojeżdżamy do mostu na Małym Balatonie (parking). Stąd cofamy się drogą 
około 500 m i skręcamy za znakiem z napisem "Bazilika romjai" w lewo. Po kolejnych 500 
metrach docieramy do ruin romańskiej bazyliki.

Teraz możemy przejechać przez  most  i  skręcić  w lewo na Zalakros,  gdzie  w termalnych 
wodach wielkiego aquaparku spędzimy dzień (parking płatny,  niestrzeżony) lub wrócić do 
Zalavar i w miejscowości Fenyvespuszta skręcić w polną drogę (znak) do parkingu (płatny) 
nad Małym Balatonem

3.  dlaczego  warto?:  po  zaparkowaniu  przejdziemy  przez  zabytkowy  drewniany  most  na 
wyspę z platformami widokowymi z panoramą na Rezerwat Mały Balaton; z mostu można 
obserwować ryby – wejście na most i  wyspę płatne (na kieszeń Kowalskiego) – w cenie 
parking, bardzo czyste toalety i wspaniałe widoki

Wracamy na drogę główną i skręcamy w prawo - po przejechaniu około 2 km - skręcamy w 
lewo za znakami "Bivaly-rezerwatum"

4. Rezerwat pokazowy bizonów to wyjątkowa atrakcja. Można tu zobaczyć wylegujące się w 
błocie bizony, od których nie jesteśmy w żaden sposób odgrodzeni (wchodzi się na teren 
wybiegu!!!). Jest także możliwość (przez lunetę) wyśledzić susły biegające po okolicznych 
łąkach (nam się udało).

Stąd już możemy wracać do domu.

TRASA II: Keszthely - Szigliget - Tapolca - Zalaszantó - Keszthely (80km)

Z Keszhely wyjeżdżamy drogą  nr  71  i  tą  droga  dojeżdżamy do Szigligetu.  W samej  już 
miejscowości skręcamy za znakami na parking pod zamkiem. Za drobną opłatą wchodzimy 
na zamkowe ruiny (parking bezpłatny), skąd rozpościera się niezapomniany widok na cały 
Balaton, Wzgórza Balatońskie oraz Górę Św. Grzegorza i Górę Badacsony.



Z Szegligetu jedziemy do Tapolcy,  gdzie po zaparkowaniu w centrum (parking bezpłatny, 
niestrzeżony) trzeba odstać swoje w kolejce do Tavas Barlang  (Jaskinia z Jeziorem) (wstęp 
płatny). Kolejkę rekompensuje chłód w jaskini oraz możliwość samodzielnego pływania po 
podziemnych  jeziorach  łódką.  Ta  samodzielność  i  ufność  obsługi  podziemnej  trasy 
turystycznej, że nikt nic sobie nie zrobi jest godna podziwu. Frajda 1 klasy !

Jeśli zdecydujemy się na  przejazd na ruiny zamku "Rezi var" na południe od Zalaszantó
z drogi prowadzącej z Varvolgy do Keszthely musimy skręcić w lokalną drogę w kierunku 
Zalaszantó.  Stamtąd  za  znakami  dojeżdżamy  do  miejsca  postojowego,  skąd  kilka  minut 
podchodzimy na ruiny zamku i kolejny już raz tego dnia możemy obejrzeć panoramę okolic 
(wstęp i parking bezpłatny).   

TRASA III – Budapeszt (400km)

Proponowana godzina wyjazdu: 7.00. Powrót 22.00
Do Budapesztu prujemy autostradą. W Budapeszcie nie ma bezpłatnych parkingów, albo nie 
ma miejsc,  ale my dowiedzieliśmy się  o parkingu pod gmachem Politechniki.  Sztuką jest 
zjechać z Mostu (Petőfi híd)  na bulwary naddunajskie. Tu potrzebne będą: mapa i spokój. 
Najwyżej należy zrobić drugie podejście.

Lokalizacja parkingu pod Politechniką



UNESCO (5) - panorama nabrzeży Dunaju (m.in. Góra Gellerta), dzielnica zamkowa w 
Budzie i Andrássy út

WAŻNE: właściwie trudno coś wybrać jak na 1 dzień zwiedzania,  więc chyba najlepszy 
będzie spacer po mieście – jeśli pojedziecie latem warto pamiętać o czapkach (chustkach) i 
dużej ilości napojów; na obszarze turystycznym ceny napojów są dwa razy droższe;

Z parkingu wchodzimy na Górę Gellerta - panorama nadbrzeży Dunaju, Pomnik Wolności, 
Cytadela (wstęp płatny).
Schodzimy na Wzgórze Zamkowe i dalej na Starówkę - zamek, kościół św. Mateusza, Brama 
Rybacka (wszystkie wstępy płatne).
Stamtąd przechodzimy (Brama Rybacka) do  Batthyany Ter  (Plac Baciarów) skąd najlepiej 
widać Parlament i dalej bulwarem do mostu Széchenyi lánchíd, którym przedostajemy się na 
drugą  stronę  rzeki.  Na  przeciwko  Parlamentu  znajduje  się  Muzeum  Etnograficzne  –  z 
pewnością  bardzo ciekawe,  ale  od pomysłu zwiedzania odwiodła nas cena biletu.  W tym 
przypadku woleliśmy więcej zobaczyć miasta.
Dalej  na  Szt.  Istvan Ter,   gdzie  znajduje  się  Bazylika  i  stąd  Al. Andrássy (UNESCO) do 
gmachu Opery. Warto wejść na stację podziemnej kolejki przy Operze. Tamtejsza ochrona 
widząc obcokrajowca, który chce "tylko zobaczyć" wpuszcza bez biletu na stację na obszar 
tzw. "strefy biletowej". Nie spodziewasz się, że zobaczysz malutkie stacyjki bogato zdobione 
elementami z czasów powstania pierwszej linii metra. Stamtąd należy wrócić do Vörösmarty  
tér  skąd rozpoczyna się pieszy deptak z milionem sklepów, kawiarni, restauracji, kramów i 
wszystkiego innego. Deptak ten to słynna ul. Váci. Po całym dniu „łażenia” w upale spokojny 
spacer ulicą, daje mnóstwo radości (mimo ogólnego gwaru) z bycia w Budapeszcie. Ulica ta 
kończy się przy hali targowej. My skręcamy w prawo na Szabadság híd i po przejściu mostu 
(widoki nieopisane, tym bardziej, że jest to już w okolicach zachodu słońca) dochodzimy do 
parkingu.
Spacerowaliśmy 6 godzin. 
Teraz  jeszcze  przed  nami  powrót.  Możemy  zdecydować  się  na  jazdę  wzdłuż  wybrzeża 
Balatonu,  co  wydłuży  czas  powrotu,  ale  zobaczymy  jak  ożywają  wieczorem  kurorty 
nadmorskie typy Siófok oraz usłyszymy dźwięki dyskotek i oczywiście przejedziemy przez 
"x"  miejscowości  mających  w  nazwie  Balaton:  Balatonsentgyorgy,  Balatonkerestur,  
Balatonboglár,  Balatonlelle, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszéplak, Balatonöszöd,  
Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonmaldi,  i wiele innych.

NA POWYŻSZYCH WYCIECZKACH JAK RÓWNIEŻ NA INNYCH (NIE OPISANYCH TU)  
GŁÓWNIE ZWIEDZALIŚMY OKOLICZNE JASKINIE. TAKA NASZA PASJA. JEDNAK ZE 
WZGLĘDU  NA  TRUDNOŚCI  ZWIĄZANE  Z  ICH  ZWIEDZANIEM  I  KONIECZNOŚC 
POSIADANIA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I UMIEJĘTNOŚCI NIE PODAJEMY ICH 
DOKŁADNEJ LOKALIZACJI 

ZDJĘCIA Z TYCH JASKIŃ I Z CAŁEGO WYJAZDU (WRAZ Z LOKALIZACJĄ 
OBIEKTÓW TURYSTYCZNYC) SĄ DOSTĘPNE TU

WAŻNE: polecamy zakupić mapę Węgier i Budapesztu Wydawnictwa DEMART (z serii: see 
it) oraz przewodnik „Węgry. Na ostro i na słodko” Wydawnictwa Bezdroża.

http://www.ttpik.pl/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=13&Itemid=56


Dzień 13 i 14 – powrót do Polski

Do  granicy  węgiersko  -  słowackiej  jedziemy  tą  samą  trasą  co  do  Keszthely.  Dalej  w 
miejscowości Hontianske Nemce skręcamy z drogi E77 na Banská Štiavnica.

Opcja powrotu nr 1

UNESCO (6) - Banská Štiavnica - średniowieczne miasto górnicze

Wspaniałe atrakcje krajoznawcze dla miłośników podziemi.
Parkujemy w Centrum na Pl. Św. Trójcy (Námestie Sv.  Trojice) – parking płatny (stoją tu 
parkomaty). Na placu znajduje się informacja turystyczna, w której za 1 Euro możemy kupić 
bilet do Sztolni Michał. Sztolnia ta ma tylko 150 metrów, ale jest oświetlona i zwiedzamy ją 
sami. Najciekawsze jest wejście. 5 kroków od informacji turystycznej wchodzimy drzwiami 
do zwykłej  kamienicy,  ale...  za  drzwiami  nie  ma budynku,  tylko  znajduje  się  podziemna 
sztolnia. 
Warto  także  pospacerować  po  starówce  kilka  minut.  Na  okolicznych  wzniesieniach 
zobaczymy Stary Zamek i Nowy Zamek (oba te obiekty funkcjonują jako muzea). Ponadto na 
Placu Św. Trójcy jest pomnik... oczywiście Św. Trójcy. 
Dalej  udajemy się  samochodem "w górę"  miasta  do  instytucji  zwanej  Banské  múzeum v 
prírode. Muzeum znajduje się przy ul. J.K. Hella 12, ale warto zapytać, jak tam dojechać bo 
jest trochę kluczenia. Parking jest bezpłatny, ponieważ go de facto nie ma. Jest kilka miejsc 
na poboczu drogi, więc trzeba liczyć na szczęście, że będą wolne.
Zwiedzanie muzeum zajmie nam około 2,5 godz., ale podziemnym atrakcjom nie ma końca. 
Bilety są dość tanie, a słowackiego przewodnika możemy bez problemu zrozumieć. Wszyscy 
po obejrzeniu ekspozycji powierzchniowej dostają latarki i peleryny i wspólnie schodzą do 
sztolni Bartłomiej.  Wewnątrz jest ekspozycja poświęcona górnictwu. Trasa podziemna jest 
naprawdę długa, a przewodnik pozwala na dość dużą swobodę, więc nie ma problemu, aby 
zatrzymać  się  na  chwilę,  odłączyć  od  grupy  i  zrobić  spokojnie  zdjęcia.  Można  do  syta 
nacieszyć się zwiedzaniem kopalni. Warto jednak zabrać ze sobą coś ciepłego, bo w końcu 
zaczyna się marznąć po godzinie spaceru.

WAŻNE: Jest  jeszcze  w  Bańskiej  trzecia  udostępniona  sztolnia:  Glanzenberg.  Dla 
entuzjastów!!! Przewodnicy strasznie nudzą, czas zwiedzania 1,5 godz. Trasa krótka i nudna – 
tunel  z  zawieszonymi  tablicami  pamiątkowymi.  Główną  atrakcję  stanowią  opowiadania 
przewodników o każdej z tablic pamiątkowych osób dla nas, Polaków, zupełnie nie znanych. 
Cena nie adekwatna do atrakcji!

Opcja powrotu nr 2

Za Bańską Bystrzycą w miejscu skrzyżowania dróg nr E77 z 577 skręcamy na miejscowość 
Harmanec.  Za  nią  wyjeżdżamy  stromo  na  przełęcz  (droga  bardzo  dobra).  Na  przełęczy 
stawiamy samochód na bezpłatnym parkingu i idziemy do Jaskini Harmaneckiej.
Ceny są bardzo przystępne, a piękno i bogactwo szaty naciekowej nie do opisania.

WAŻNE: z  parkingu należy wejść w boczną, gruntową drogę na południowo wschodnim 
krańcu przełęczy (siodła) i dopiero tam pojawiają się drogowskazy na jaskinię. Do jaskini 
idzie się stromym szlakiem (cały czas pod górę) około 45 min. Warto założyć buty sportowe, 
a najlepiej górskie – wykluczone pantofle i sandały! Po dotarciu można z tarasu widokowego 
w oczekiwaniu na wejście do jaskini  podziwiać Wielką Fatrę.



Wejście do jaskini odbywa się przy minimalnej liczbie 4 uczestników (w sezonie zawsze się 
zbierze). Trzeba jednak sprawdzić w internecie kiedy jest ostatnie wejście danego dnia.
W jaskini  jest  bardzo zimno!!! Konieczne są ciepłe ubranie,  bo zwiedzanie trwa około 1 
godziny.

Powrót do Chochołowa na godzinę 20.00 do znanego nam już "noclegowiska".

Po  ostatecznym  podsumowaniu  kosztów  podróży,  noclegów,  wyżywienia  i  atrakcji  koszt 
dwutygodniowego wyjazdu, dla dwóch osób autem o pojemności 2.0 wyniósł nas 4.500,00zł.

Miłego (taniego jak nasz) urlopu!

Ps. Następna podróż - Bułgaria


