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КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКА ПРОГРАМА



ВИЕНА, АВСТРИЯ

Виена е столицата и най-големият град в Австрия. Разположена на двата

бряга на река Дунав, Тя се намира на 40 км от границата на Словакия и 

на 50 км от нейната столица Братислава. Градът предлага много и 

различни възможности да се насладите на изкуство и култура.

https://www.nasamnatam.com/darjava/Avstria.html
https://www.nasamnatam.com/darjava/Slovakia.html
https://www.nasamnatam.com/grad/Bratislava.html


КАТЕДРАЛАТА „СВЕТИ СТЕФАН“



КОЛОНАТА НА ЧУМАТА СТАТУЯ НА „ДЕВА МАРИЯ“

НА МОСТА МАРИЕНБРЮКЕ



КЪЩАТА НА МОЦАРТ



РОЖНЯВА, СЛОВАКИЯ

Рожнява е град в Източна Словакия, обл. Кошице. Населението му наброява 19 хил. души. Основан е

през 13 век, като от самото начало е миньорско селище. Той е важен икономически, културен и търговски

център, който може да завладее всеки, решил да го посети. Така се случи и с нас…

МУЗЕЙ НА МИННОТО ДЕЛО РЕНЕСАНСОВА ГРАДСКА КУЛАГОТИЧЕСКА КАТЕДРАЛА 

„УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“



МУЗЕЙ НА МИННОТО ДЕЛО

Минният музей в Рожнява е основан през 1902 г. по инициатива на групата Боршод-Гемер
на Регионалното унгарско минно и металургично дружество, с подкрепата на град Рожнява и 

финансови дарения от Франтишка и Диониз Андраши. Създател на идеята е авторът на 
монографията за добива в Гемер Густав Айзеле, тогавашен директор на мините в Железник.

Специалната сграда на музея е построена през 1905 г. по проект на Александър Мюлер, 

директор на Рожнавските мини. Първата експозиция на минно-металургична тема и 

многобройните минералогични колекции в нея са открити за първи път едва през 1912 г.







ИМЕНИЕТО БЕТЛИАР
Най-посещаваното и най-красиво имение в Югоизточна Словакия се намира на 6 км. от гр.

Рожнява, в живописното село Бетлиар. Това е единственото имение в Словакия, което е запазено

с оригиналното си оборудване и колекции след 1945 г. Една наистина великолепна резиденция

(целият комплекс от сгради) е построена на мястото на по-малко ренесансово имение През

годините 1881 - 1886 за целите на представителството на собственика, граф Емануел I

Андраши. Той използва имението предимно като ловна хижа и като музей за богатите си

колекции.







ГОМБАСЕЧКА ПЕЩЕРА
Пещерата Гомбасечка се намира в село Славец, област Рожнява. По време на обиколката

(30 мин.) можете да се възхитите на дългите, кухи, тънки синтрови сламки, които са запазени до 

такава степен, че не се срещат в нито една пещера в Словакия. Интересни са и впечатляващите

карстови образувания като сталактити, сталагмити, синтрови потоци и кори.





ЯСОВСКА ПЕЩЕРА
Пещерата Jasovská се намира в западния край на село Ясов в област Кошице, в близост до 

Щос. Открита е през 1846 г. и е най-старата открита пещера в Словакия. Обиколката е с 

продължителност 45 минути, а дължината на маршрута е 720 м с денивелация 30 м. В пещерата

могат да се видят сталагмити, подобни на пагоди, каменни водопади, барабани, сламки и други

форми. Интересното е, че в пещерата спят зимен сън до 19 вида прилепи от общо 24 вида.





КОШИЦЕ
Град в Източна Словакия, вторият по големина след столицата Братислава (235 

хил.д.) Намира се на 72 км. от Рожнява, в близост до унгарската граница. Важен 

търговски, културен и индустриален град от далечният 13 век.



ИЗТОЧНО СЛОВАШКИ МУЗЕЙ

ПЕЕЩИТЕ ФОНТАНИ

КАТЕДРАЛАТА „ СВЕТА ЕЛИЗАБЕТ“



ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА
Най-големият зоопарк в Словакия и трети по големина в Европа. 

Разпростира се на 292 хектора. Зоопаркът съхранява приблизително 1250 

екземпляра от 280 вида - крокодили джуджета, андски кондор, камчатски орел, 

австралийски кран сарус, манджурски кран, пристанищен тюлен, червена панда, 

котка Палас, севернокитайски леопард, безгрива зебра, сибирско вапити, мишми

такин. Кубинска боа, пингвин Хумболт, токо тукан, сребристо кариран носорог, 

хималайски монал фазани, европейска кафява мечка и др. А за по-малките има и 

Дино парк с интерактивни динозаври и 4 D кино.





Високите Татри
Високите Татри принадлежат към националния парк (ТАНАП), а също така са

регистрирани в ЮНЕСКО, защото в тях се намират много защитени животни и 

растения.

https://bg.wikitrps.com/wiki/Tatransk%C3%BD_N%C3%A1rodn%C3%BD_Park




Благодарим за вниманието!


