
В обіймах природи
В обіймах природиУ літній період, оточені красивою природою 
Mихалівчани та гості міста, з радістю споглядають квітучі луки, 
золоті лани пшениці, видимі з кожного куточка родючих ни-
зин. Земплінська Ширава, так зване Словацьке море, як і озеро 
Вінне, що знаходиться під гордими  руїни однойменного зам-
ку, приваблюють  пошуком на їх берегах гармонії та спокою. 
Неповторне своєю красою озеро Морське око, що знаходиться 
у підніжжя Вігорлатських гір, постійно міняє палітру кольорів 
та привертає увагу у будь-яку пору року. Захоплюючим є по-
гляд на ландшафт, де захід сонця віддзеркалюється у спілих та 
солодких ягодах винограду у виноградниках над Ширавою. Ко-
жен новий ранок весело  вітають птахи, які полюбляють гніз-
дитися у Пташиному раю, через вершини величних дерев про-
крадаються сонячні промені а шум листя викликає приємне 
відчуття присутності цілющої енергії.



1. ПЛОЩА ВИЗВОЛИТЕЛІВ
Головна вулиця Михайлівців виникла на місці середньо-
вічної Німецької вулиці. Вона  має різноманітну забудову. 
Тут  можна знайти будівлі 19-го і початку 20-го століття, 
міжвоєнного періоду і будинки з часів соціалістичного 
будівництва а також сучасні споруди. Сьогоднішній ви-
гляд „головна артерія міста“ отримала після капітальної 
реконструкції в 2002 і 2003 роках.

2. ПЛОЩА СВОБОДИ
Наступна Михайлівська площа, яку частково займає сквер,  
а західну сторону закриває висотна будівля - одна з найбільших 
споруд міста. Ця міська територія змінила свій вигляд після ка-
пітальної реконструкції в 2010-2011 роках, під час якої був збу-
дований привабливий Веселковий фонтан і „гігантська шахів-
ниця.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/01-ploshcha_vyzvolyteliv.mp3
https://goo.gl/maps/FbtFArk9cT32
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/02-ploshcha_svobody.mp3
http://www.michalovce.sk/article-cmz_4.html?p=833f9549368f33ae1236cb3e13c065b9&m=5d8cafd19e3fad157685f74c186232fb&sm=e1c54e654f3e60c0c3757c524c2dba1a


3. ВЕСЕЛКОВИЙ ФОНТАН
Під час капітальної реконструкції площі Свободи, старий 
класичний фонтан замінили Веселковим фонтаном. Його 
незвичайна система випущення води з різнокольоровою 
підсвіткою та доглянутою територією з лавками, посту-
пово стає популярним місцем для відпочинку не тільки  
літніх людей, а й молодих сімей з дітьми.

4. МІСЬКІ ПАРКИ
 ТА ОЗЕРЦЕ БАНЯ
Парк Керта є одним з найстаріших місць в місті. Він був 
створений в середині дев‘ятнадцятого століття і до не-
давнього часу належав родині Старайовців. Парк був не 
тільки місцем відпочинку, але і невід‘ємною частиною 
околиць замку. Крім того, тут росте рідкісне дерево -  дуб 
звичайний, який має висоту 25 м і вік близько 370 років. 
У парку росте близько 60 екземплярів рідкісних і ціка-
вих видів дерев. Ще однією зоною відпочинку є Каштано-

вий парк, в якому знаходиться кілька великих скульптура  
з травертину. Підчас оновлення парку було здійснено 
заходи щодо порятунку рідкісних видів дерев - кінсько-
го каштану. Парк Миру - це центральний міський парк,  
в якому знаходиться каплиця Богоматері Розарію. Озер-
це, яке місцеві жителі називають Баня, знаходиться в мі-
крорайоні Страняни, в тихій місцині у приватному сек-
торі. Це популярне місце для прогулянок, риболовлі або 
катання на ковзанах. В останні роки його околиці були 
відремонтовані, встановлені нові лавки та були додані 
елементи малої архітектури.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/03-veselkovyy_fontan.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/albums.html?a=47&sa=3512
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/04-miski_parky_ta_ozertse_banya.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/detail-parky.html?s=&p=eea1dd95f24b167a25b9a009f721eac9&m=71a9980d04d24be6326639ecaea4b367&um=31bd9fcc27ca3fa14928f6e30f93094f


5. ЗЕМПЛІНСЬКА ШИРАВА
Другим за величиною водосховищем Словаччини і 12  
в Європі є Земплінська Ширава, що знаходиться під Ві-
горлатськими висотами, поруч з містом Михайлівці. Це 
водосховище було побудоване в 60-х роках 20-го століт-
тя. Історичною особливістю Земплінської Ширави є те, 
що під час Другої світової війни тут була взлітна смуга 
для німецьких Люфтваффе, яка використовувалась під 
час спільного німецько-словацького нападу на Польщу. 
Сьогодні, Земплінська Ширава, є популярним туристич-
ним місцем. На її берегах працює багато зон відпочинку. 
Водосховище використовується для купання, водних ви-
дів спорту та риболовлі.

6. ТЕРМАЛПАРК ШИРАВА
Термалпарк Ширава - це сучасний термальний парк на 
березі Земплінської Ширави в селі Калужа. Він розташо-
ваний на мальовничому півострові Ведмежа гора, яка вва-
жається одним з найгарніших міст Земплінської Ширави.  
У Водному Світі знаходяться декілька басейнів: плаваль-
ний басейн, релакс та масажний басейни, дитячий басейн 
для дітей у віці до п‘яти років, а також СПА-центр із сауною.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/05-zemplinska_shyrava.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/detail-sirava.html?s=&p=3d18bd254d921acf97ff42ac24e4ead7&m=a84d75b44528edd70177121b2ce5266e&um=2e2719e88ee7d74d16a30b74cffb7828
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/06-termal_park_shyrava.mp3
http://www.thermalparksirava.sk/


7. ВИННЕ ОЗЕРО
Винне озеро – дуже гарне місце відпочинку, розташову-
ється недалеко села Винне біля Михайлівців. Крім купан-
ня або катання на човнах ви також можете відправитися 
на рибалку. Околиці озера немов створені для прогуля-
нок і походів.

8. МОРСЬКЕ ОКО
Озеро Морське око є найбільшим вулканічним озером  
у Словаччині. Воно ховається в густих букових лісах на 
північ від села Реметські Гамри. Озеро і прилеглі ліси 
оголошені національним заповідником. Тут присутній 
цілий ряд рідкісних видів рослин і тварин. Морське Око, 
розташоване в оточені красивої незайманої природи, 
є ідеальним місцем для рекреації. Купання, катання на 
човнах та риболовля, тут суворо заборонені. Навколо озе-
ра є природознавча стежка, крокуючи по якій відвідувачі 
мають можливість ознайомитися не тільки з Морським 
оком, але й з навколишньою живою та неживою приро-
дою. Неподалік від озера знаходяться інші цікаві пам»ят-
ки – Снінський камінь та Мале Морське око. До Морсько-
го ока можна дістатися від села Реметські Гамри, по синій 
туристичній стежці на карті.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/07-vynne_ozero.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/detail-vinianskejazero-kostoliky.html?s=&p=aa749bc3547aa27798c91f4abe505bc4&m=6c830d8297952c74f77925c0159e70f3&um=2e2719e88ee7d74d16a30b74cffb7828
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/08-morske_oko.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/detail-morske-oko.html?s=&p=aebb9dc090f7c178543d3197896adba6&m=6169c5b90d8d682d654cdb9f1a3a3754&um=2e2719e88ee7d74d16a30b74cffb7828


9. СЕНЯНСЬКІ СТАВКИ
Сенянські або Сенні ставки є територією для птахів, яка 
охороняється. Це одине з найвизначніших місць прожи-
вання птахів в Центральній Європі. Через цю територію,  
в межах системи ставків, лугів і боліт, прокладена на-
вчальна стежка, початок якої знаходиться в селі Сенне. 
На цій стежці знаходяться оглядові вежі для спостере-
ження за птахами. Окрім звичайних видів водних птахів 
тут можна побачити, наприклад: рідкісного морського 
орлика, великого баклана, косар звичайний, велику пір-
никозу або погонича малого. У деяких ставках дозволено 
рибалити.

10. БЕНЯТИНСЬКИЙ ТРАВЕРТИН
Бенятинський травертин – це природна памятка, що 
знаходиться у Вигорлатських горах на природоохорон-
ній території. Він був оголошений пам‘ятником природи  
і є найсхіднішим травертином Словаччини, де зустріча-
ються залишків скам‘янілих молюсків. На одній з вапня-
кових стін кар‘єру можна побачити створеного природою 
так званого Бенятинського кита, який має яскраво-черво-
ний цегляний колір. Дно кар‘єру затоплене ґрунтовими 
водами утворення травертину триває і донині. Штучно 
створене озерце з кришталево чистою смарагдово-зеленої 
водою, місцеві жителі називають Бенятипською лагуною.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/09-selyanski_stavky.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/detail-keyword.html?p=b10d5ae8c33a5fafdaeca0056eb3bf10
http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/10-benyatynskyy_travertyn.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/detail-keyword.html?p=9af9a5b956e3374ded1bc331488be22d


11. ВІГОРЛАТ 1076 м.н.р.м.
Найвища вершина східного вулканічного гірського Ві-
горлатського хребта. Вігорлат належить до числа дуже 
гарних і дуже цінних природних об‘єктів. Його гірська 
частина, що покрита лісом в якому нерідко зустрічають-
ся 250-річні дерева і багато інших рідкісних рослин, була 
оголошена національним заповідником. Вершина Вігор-
лату є частою метою для туристів. Тут регулярно органі-
зовуються масові туристичні сходження а також здійсню-
ються польоти на дельтаплані. Відправною точкою для 
походів на Вігорлат можуть бути населені пункти Поруба 
під Вігорлатом, Реметські Гамри, Земплінські Гамри або 
озеро Морське око.

http://www.dolnyzemplin.sk/audiosprievodcovia/ua/03/11-vihorlat.mp3
http://www.dolnyzemplin.sk/detail-keyword.html?p=c2134f1f689cf9a7fb488cca129df4e3


Projekt SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER
SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU

Autori fotografií:
Ľudovít Földy, Richard Max, Lenka Kozenčáková, archív mesta Michalovce


