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SSŁŁOOWWAACCJJAA  ––  SSŁŁOOWWAACCKKII  KKRRAASS  

JJAASSKKIINNIIAA  JJAASSOOVVSSKKAA  
W programie: zwiedzanie  Jaskini Jasovskiej ( wpisana na listę światowego dziedzictwa przyrody), spacer w Dolinie 
Zadielskiej (ciekawe formy skalne Słowackiego Krasu), Koszyce – spacer po Starówce, czas wolny 1 h.  

 

Słowacki Kras rozciąga się na terenie wschodniej Słowacji. Rejon był ogłoszony za 
Park Narodowy rozporządzeniem rządu Republiki Słowackiej nr 101/2002. Jest to 
największy i najbardziej typowy obszar krasowy w Europie Środkowej. Z tego 
powodu w 1977 roku UNESCO ogłosiło ten obszar za Rezerwat biosfery – jedyny 
tego rodzaju na Słowacji. 

Jaskinia Jasovska należy do najbardziej znanych jaskiń Parku Narodowego 
Słowacki Kras. Znana jest głównie z bogatej szaty naciekowej, interesującej rzeźby 
korytarzy, jak i ze względu na genezę podziemnych przestrzeni, a także z 
występowania wielu gatunków nietoperzy. 

Wiele części jaskini ozdabia bogata szata naciekowa. Uwagę zwracają pagodowe 
stalagmity, stalagnaty, naciekowe wodospady, bębny, stalaktyty rurkowe zwane 
makaronami i inne formy naciekowe. Temperatura powietrza w Jaskini Jasovskiej 
waha się od 8,8 do 9,4 °C, a wilgotność względna od 90 do 98 %.W jaskini 
znajdowano liczne szczątki zwierząt dawniej ją zamieszkujących jak kości 
niedźwiedzia jaskiniowego i hieny jaskiniowej. Obecnie jaskinia jest znanym 
stanowiskiem występowania nietoperzy. Stwierdzono w niej obecność 19 gatunków 
nietoperzy przebywających tam głównie zimą.  

Koszyce to drugie najliczniejsze miasto w całej Słowacji. Więcej ludności liczy sobie 
już tylko Bratysława. Liczba ludności wynosi ponad dwieście trzydzieści tysięcy 
mieszkańców. Miasto znajduje się we wschodniej części kraju i jest siedzibą dla 
władz Kraju Koszyckiego i powiatu Koszyckiego. Ma ono ogromne znaczenie dla 
całej Słowacji. Jest to centrum kulturalne, oświatowe i gospodarcze. Miasto posiada 
wiele instytucji, które są bardzo ważne w całej Słowacji. Przykładem jest Trybunał 
Konstytucyjny Słowacji oraz siedziby archidiecezji rzymskokatolickiej i diecezji 
greckokatolickiej. Koszyce są znane jako miasto uniwersyteckie. Posiadają kilka 
uczelni wyższych, uniwersytetów, politechnik, akademii rolniczych oraz osiemnaście 
szkół średnich.  
Jako centrum kulturalne, miasto spełnia wysokie standardy dzięki teatrom, kinom, 
muzeom, bibliotekom miasto posiada wiele zabytków, które są częstym powodem 
odwiedzin turystów, w tym także tych z zagranicy. Głównymi i wartymi wymienienia są między innymi opactwo 
benedyktyńskie w Krasnej, kaplica św. Michała, katedra św. Elżbiety, klasztor jezuitów z kościołem Św. Trójcy, elektryczny 
teatr na rynku. Są to oczywiście tylko niektóre przykłady z bogatego zbioru zabytków, jakim mogą poszczycić się Koszyce. 
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Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
 

http://www.btjaworzyna.pl/program.html

