
Michalovce - a zempléni 
turizmus kapuja
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A Zemplínska šírava az Oravska priehrada után a második legna-
gyobb vízfelület Szlovákiában, melynek területe 33 m2, hossza  
11 km, szélessége 3,5 km. A víztározóban lévő víz mélysége eléri a  
16, 5 métert, nyáron a víz hőmérséklete eléri a 25 ° C fokot.
Télen a víz befagy és természetes jégpálya alakul ki. Tekintettel a 
nagyszámú trópusi napokra és éjszakákra, Szlovákia legmelegebb 
régiója közé tartozik, és ideális feltételeket biztosít a kikapcsoló- 
dásra, úszásra, vízi sportokra, horgászatra és túrázásra egyaránt.
Néhány téli sport is megrendezhető itt. Ez a rekreációs terület a 
zempléni turizmus központja, és Michalovce városa ennek kapu-
jaként számon tartott.
 Zemplínska šírava számos kisebb rekreációs központot kínál, amely a 
víztározó mentén húzódó utakról elérhető,  és minden látogató való-
ban megtalálhatja szállás-és vendéglátóipari szolgáltatások, szórakozá-
si és pihenési lehetőségek, látnivalók, sport-és wellness tevékenységek 

széles kínálatát. A Zemplínska ší-
rava környéke nagyon népszerű 
a sátorozók és kempingezők 
körében, mivel igazán szép és 
jó minőségű tereket és helyeket 
biztosít az efféle kikapcsolódás 
számára.

Ugyanakkor a kiváló időjárási 
körülményeknek köszönhe-
tően a helyi szeleket illetően 
ideális hely a nyaralók számára, 
akik szeretik a szelet és a vitorlá-
zást, a a szörfözés sebességét 
vagy a vízisít.

A Zemplínska šírava ezen kívül 
számos védett vízimadár fajnak, halnak és növénynek ad otthont.

Zemplínska šírava
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Kamenec 16 000 m2-en elterülő üdülőhely, a leglátogatottabb és 
legnépszerűbb üdülőközpont, amely kavicsos strandjával festői 
öbölben terül el. Vonzerejét elsősorban medencéi, csúszdái, vala-
mint szórakoztató látványosságai által szerezte. A gyerekek vidám-
parkban szórakozhatnak és az adrenalin szerelmeseinek a KrisCar 
pálya áll rendelkezésére. 

Kamenec

Kamenec a nyári szezonban látogatói számára a vízisportok min-
denféle fajtáját kínálja. A sétálóutca standokkal  és büffékkel övezett. 
A turisták számára különböző szálláslehetőségek, nyaralók, panziók 
és hotelek állnak rendelkezésre. Ezen túlmenően Kamenec kedvelt 
hely a kempingezők számára egyaránt. Az autokemping kapacitása 
mintegy 50 sátor. A szezon ideje alatt a Disco Motel Kamenec min-
den hétvégén eseményteli szórakoztató eseményeket kínál, érde-
kes zenei vendégekkel. Előnyös fekvésének, csodás környezetének, 
valamint sokszinű látnivalóinak köszönhetően Kamenec a látoga-
tók szempontjából a legérdekesebb helynek számít.



Hôrka
Az üdülőterület ugyancsak jelentős központja Hôrka, más néven 
Napsugár. Az üdülőhely tipikus jellemzői a homokos-kavicsos és a 
homokos partok, valamint széleskörű kulturális és sportlétesítmé-
nyű szolgáltatások. A területen van hajózási kikötő, sportfelszerelési 
kölcsönző, egy nagy sportkomplexum teniszpályával, röplabda és 
street-ball pályával, de akár minifutball, minigolf és gyerekek részére 
kialakított létesítmény is.

Már hagyományszerűen kerülnek megrendezésre különböző társa-
dalmi és kulturális események, mint a Zempléni folklórfesztivál és 
különböző zenei fesztiválok. Itt tartják a Šíravai vízi játékokat és a 
Nemzetközi motozraz versenyt. A látogatók kihasználhatják a Hipo-
centrum és a yacht klubok szolgáltatásait, valamint meglátogathat-
ják a fából készült szobrok természetes galériáját.

A Medvedia hora központ rendkívüli fekvéssel rendelkezik. Vulkáni 
eredetű félsziget emelkedője osztja két részre. Az üdülőterület ren-
dezett kavicsos stranddal és autokempinggel rendelkezik, valamint 
lehetőség nyílik vizibicikli és csónak bérlésére. A központ északi 
részén mintegy 200 magán nyaralóház található, ahol a látogatók 
csendes szállást találhatnak erdei környezetben.

Medvedia hora
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Külvárosi- Biela hora

Paľkov ideális hely a ha-
józás, a sporthorgászat 
valamint a vízi sportok 
szerelmesei számára.   Csa- 
ládi kikapcsolódásra ki-
válóan alkalmas, amelyet 
csendes szegletek bizto-
sítanak. A központban 
autokemping és fürdő-
medence komplexum 
található.

Klokočov
Ez az üdülőközpont Michalovce- 
től 12 km-re fekszik, Klokočov 
község közelében, amely híres 
zarándokhely. A Szűz Mária Men-
nybemenetele templomban egy 
csoda kép, egy Istenanya ikon ta-
lálható, amely könnyezni kezdett 
amikor az eretnekek meggyaláz-
ták. A központban autokemping 
és különféle medencék koplexuma található.

Paľkov

Biela hora üdülőközpont Michalovce- től mindössze 3 km-re terül el 
és a Zemplínska šírava első üdülőhelye. A terület nyugati területét 
zöld erdő park képezi, a terep enyhén lejtős, füves. Kavicsos, fokoza-
tosan mélyülő stranddal rendelkezik.

A hely különlegességei a magánházak, amelyek közül néhány egy-
edi szállás lehetőséget is kínál a turisták számára. Biela hora láto-
gatóit a vízi sportokon kívül strandröplabda, minifutball, minigolf 
valamint különféle gyalog-és kerékpár túrák lehetőségével várja.



A Vinné tó gyönyörű erdei környezetben, Michalovce-től 11 km-
re található. Annak köszönhetően, hogy kis helyen terül el, vala-
mint hogy a környező erdők védetté teszik a szelekkel szemben, 
rendkívül meleg vízzel büszkélkedhet, emiatt tagadhatatlanul 
vonzó hely a turisták számára és ideális hely a víz melletti kikap-
csolódásra. Külföldön egyaránt jól ismert és sok turista érkezik 
Lengyelországból, Magyarországról, Csehországból, Ukrajnából, 
Németországból valamint Hollandiából. Kiváló éghajlati viszonyai 
és csodálatos természeti környezete miatt Szlovákia leglátogatot-
tabb idegenforgalmi helyei közé sorolható.

Vinné tó

Minden évszakban megvan a maga vonzereje. Nyáron a fürdés, 
ősszel a gombászat és a halászat, télen a síelés és a korcsolyázás 
miatt vonzza a turistákat. Egész év folyamán népszerű hely túrázás 
és a pihentető tartózkodás szempontjából egyaránt.

A tó két hegy, a Marečkova és a Šutova nyergének lábánál, mester-
séges gátat képezve és a vizet a Vinné-i patakból átvezetve jött 
létre. A mesterséges tó területe 8 hektár és átlagos mélysége 3 m. 
A központ számos szállás-és vendéglátó-ipari, valamint különféle 
sportszolgáltatásokat kínál.



Hôrka - Slnečný lúč
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Michalovce központjában fedett uszoda található úszómedencé-
vel. Az uszoda októbertől augusztusig üzemel, a nyári hónapokban 
füves területen való napozásra kínál lehetőséget az uszoda terüle-
tén. 

Strážske nyári strandja különféle medencéket kínál, egy nagy ús-
zómedencét, egy kisebbet csúszdával, valamint kör alakú meden-
céket a legkisebbek számára. A fürdőhely fennállása során kitűnő 
hírnevet épített ki nemcsak a hazai hanem más körzetből ideláto-
gató vendégeknél egyaránt.

Strandfürdők és medencék

Városi uszodák



A Sobranc-i strandfürdőn 33 m hosszúságú medencének örven-
dezhetnek az úszók. Az úszni nem tudók számára egy kisebb 
medence áll rendelkezésre, és a legkisebbek a gyermek meden-
cékben játszhatnak, ahol naponta vízcserére kerül sor. A strand-
fürdő területe helyet kínál egyéb népszerű sportok számára, mint 
a strandröplabda, a streetball és a tenisz. Nem hiányoznak a játszó-
terek és a mászókák sem. 

A vízisportok  területe, a Trebišov-i nyári strandfürdő júniustól 
augusztusig üzemel és három medence várja az odalátogatókat. 
Kettő ezek közül úszómedene és egy pedig gyermekek részére 
fenntartott. A területen minigolf, röplabda, kézilabda valamint 
asztalitenisz játszható.
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Kaluža, Klokočov és Paľkov rekreációs központokban 2003 óta azo-
nos 112 x 12 m és 1,2 m mély fürdőmedencék vannak. Ezek közé 
tartozik még két 0,4 m mély gyermek medence.

Zemplínska šírava medencéi



Ez az üdülőközpont Trebišov és Slovenské Nové Mesto közt félúton 
található, a szlovák-magyar határ közvetlen közelében. 

A területén panzió, kemping, valamint sport-relaxációs rész ta-
lálható melegített vizű medencékkel és játszóterekkel.

Mária autokemping
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A vízisportok szerelmesei számára rendkívül vonzó a Laborec folyó. 
Egész évben hajózható Strážske-tól egészen a torkolatig, különösen 
alkalmas az igénytelen vízi turizmusra. A Laborec felső része Stráž-
ske-ig hajózás szempontjából vonzóbb, de csak magasabb vízállás 
esetén hajózható ( Krásny Brod község legalább 70 cm).

alsó Zemplén-i vadvízi 
evezés



Az Ondava folyó teljes hosszában hajózható. A felső részen 
lendületesen áramlik kaszkádokat hozva létre, a vadvízi evezés 
tulajdonképpen biztonságos. Az evezési túra kiindulópontja 
a vízállástól függ (Svidník 90 cm, Stropkov 50 cm, Domaša 161 
cm egész évben hajózható). Az Ondava-n való vadvízi evezés 
kellemes helyeket kínál táborozásra, útközben a készletek is fel-
tölthetők. Megállásra Domaša víztározó (Valkov, Kelča) táborainál 
van lehetőség, vagy akár a parton is táborozhatunk, mint például 
Bžany község mellett.

A következő zempléni folyón az igényes vadvízi evezők is megta-
lálhatják a számításukat. A Latorica-n nem egy adrenalinnal teli 
evezésben vehetnek részt, csendesés békével teli úton haladhat-
nak az igazi vadonban.

Východné Slovensko egyetlen folyója a Bodrog, amely vízi közle-
kedésre szolgál. Nagyobb hajók által is hajózható és a mélysége 
vízállástól függően 230 cm.



www.dolnyzemplin.sk

Fotó: Ing. Ľudovít Földy, Szemán Tibor, Mgr. Maroš Pavlinský,
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EURÓPAI UNIÓ

Európai Regionális Fejlesztési Alap -
a jövő befektetése

Ez a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jött létre, 

Michalovce-a zempléni turizmus kapuja projekt keretein belül.


