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Rejseklar til Slovakiet sætter fokus på en af Europas yngste nationer.
Og siden skilsmissen fra Tjekkiet i 1993 er gået forrygende stærkt – med kvantespring ind i det 21.
århundrede. Slovakiet har det hele; dramatiske bjerge med alpeflora og evig sne på toppen, vandfald og
brusende floder, maleriske kløfter med lodrette klippevægge, fantastiske grotter med is og drypsten samt
varme kilder der sprudler op fra undergrunden. Og ind imellem masser af vilde blomster og blå, blå bjerge så
langt øjet rækker. Outdoors for fuld udblæsning! Et paradis for klatring, vandre- og cykelture og om vinteren
skisport. Hovedstaden Bratislava henter inspiration fra naboerne Østrig og Ungarn, der ligger ganske tæt på.
Her er fornemme gamle palæer, agtværdige caféer og finurlig gadekunst. Om sommeren hygger man sig
udendørs på restauranter og caféer – det gælder også i det nye trendy ´Eurovea´ lidt øst for centrum med bl.a.
teater, shoppingcenter og hippe cocktailbarer med udsigt til Donau. Også når det gælder kunst og kultur kan
Bratislava være med; Nationalteatret er kendt for førsteklasses opera og ballet, mens den smukke koncertsal
Reduta danner ramme om den ypperligste klassiske musik. Småbyerne rundt om i landet er fint restaureret
med pastelfarvede huse omkring torvet. Det gælder bl.a. den gamle mineby Banská Štiavnica og provinsbyen
Bardejov – der ligesom den mægtige borgruin Spišský Hrad er med på UNESCOs liste over Verdensarven.
Landets ældgamle kurtradition blomstrer i bedste velgående i de mange kurbyer. I de senere år er de blevet

suppleret med lækre spa´s og badelande fx det CO² neutrale Aquacity i Poprad – opvarmet af sol og jordvarme
og Gino Paradise Bešeňová, hvor bassinerne er fyldt op med op til 36 °C varmt termisk vand. Og så er der
som altid i serien »Rejseklar til … « masser af links til bl.a. hoteller, pensioner, campingpladser,
cykeludlejninger, golf og festivaler. Plus tjek på transporten, lige meget om du rejser med bus, bil eller på
cykel.
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