
Michalowce - brama
turystyki na Zemplinie
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Zemplinska Szirawa po Zalewie Orawskim jest drugim największym 
akwenem wodnym na Słowacji, o powierzchni 33 km2, o długości 
11 km i szerokości 3,5 km. Maksymalna głębokość wody w zbiorni-
ku wody osiąga 16,5 m w lecie temperatura wody około 25 ° C, w 
okresie zimowym zamarza i tworzy naturalne lodowisko.
Biorąc pod uwagę dużą liczbę tropikalnych dni i nocy, jest to naj-
cieplejszy region w Słowacji i ma idealne warunki do rekreacji, pły-
wania, żeglarstwa, wędkarstwa i pieszej turystyki. W zimie są witane 
sporty zimowe.
Ten teren rekreacyjny jest centrum turystyki a miasto Michalowce 
uważane jest za wejśćciową bramę. Zemplinska Szirawa oferuje kil-
ka mniejszych ośrodków rekreacyjnych, które są dostępne od dro-
gi, rozciągają się wzdłuż zapory i każdy odwiedzający rzeczywiście 
może znaleźć bogatą ofertę usług noclegowych i gastronomicz-
nych, rozrywki, atrakcje, miejsca do rekreacji, sportu i działalności 

wellness.
Otoczenie Zemplinskiej Szirawy 
jest bardzo popularne dla zwo-
lenników namiotów i entuzjas-
tów kempingów ponieważ ofe-
ruje naprawdę piękne i wysokiej 
jakości przestrzenie i miejsca do 
tego rodzaju rekreacji.
W tym samym czasie, dzięki 
doskonałym warunkom pogo-
dowym są idealne dla turys-
tów, którzy lubią wiatr w żagle, 
windsurfing, prędkość jazdy 
lub jazdę na nartach wodnych.

Zemplinska Szirawa jest także 
domem dla wielu chronionych 

gatunków ptactwa wodnego, ryb i roślin.

Zemplinska Szirawa
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Resort -Kamieniec, leżący na powierzchni 16 000 m2, jest najczęściej 
odwiedzanym i najbardziej popularnym kurortem, położonym w 
malowniczej zatoce o kamienistej plaży. Atrakcyjność zyskał głów-
nie dzięki basenom, zjeżdżalni i atrakcyjym zabawom. Dzieci będą 
bawić się w lunaparku, a dla miłośników adrenaliny jest dostępny 
KrisCar tor gokartowy.

Kamieniec

Kamieniec oferuje w sezonie letnim dla gości różnego rodzaju 
sporty wodne. Deptak jest pełny straganów i bufetów. Istnieje wiele 
typów zakwaterowania, turyści mogą przebywać w domkach, pen-
sjonatach i hotelach. Ponadto, Kamieniec Center jest popularnym 
miejscem do biwakowania. Obóz ma pojemność około 50 namio- 
tów. W sezonie, Kamieniec Motel Disco przygotowuje każdy wee-
kend wielkie wydarzenie pełne zabawy i ciekawych muzycznych 
gości. Dzięki dogodnej lokalizacji, środowiska naturalnego piękna 
i różnych atrakcji, tylko Kamieniec z punktu widzenia odwiedzają-
cych jest najciekawszym miejscem.



Górka 
Jednym z ośrodków jest także Górka teren rekreacyjny, zwany także 
Słonecznym promieniem. Typową cechą tego ośrodka są piaskowe 
i żwiro -piaszczyste plaże oraz szeroki wachlarz usług kulturalnych 
i rekreacyjnych. Jest portem przeładunkowym,są tu sportowe wy-
pożyczalnie sprzętu, duży kompleks sportowy z kortami tenisowy-
mi, siatkówki i street-baalem, minifutbalem, mini golfem i placem 
zabaw.

Tradycyjnie są częste różne społeczne i kulturalne akcje np. Folk 
Festival i festiwale muzyczne. Odbywają się tu i igrzyska Szirawska 
woda i spotkanie motocyklistów Świat motocykli International. 
Goście mogą korzystać z usług Hipocentra, klubu żeglarskiego lub 
odwiedzić galerię drewnianych rzeźb.

Góra niedźwiedzia resort jest interesujący swoją lokalizacją. Dwie 
sekcje podzielone są przez podniesiony półwysep półek wulka-
nicznego pochodzenia. Teren rekreacyjny jest uregulowany żwirową 
plażą, jest autokemping, wypożyczalnia rowerów wodnych i łódek. 
Na północnej stronie ośrodka znajduje się około 200 prywatnych 
dacz, w których można znaleźć zakwaterowanie w cichym lesie.

Góra niedźwiedzia 
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Podmiejska-Biała góra

Palków jest idealnym 
miejscem dla miłośników 
sportów wodnych, węd-
karstwa sportowego. 
Jest odpowiedni dla ro-
dzinnego wypoczynku, 
zapewnia ciche zakątki. 
W ośrodku położony jest 
autokemping i kompleks   
basenów.

Klokoczów
Resort znajduje się 15 km od 
Michalowiec w pobliżu wsi 
Klokoczów, która jest znanym 
miejscem pielgrzymek. W koś-
ciele Wniebowzięcia jest obraz 
cud, Matka Boga, który płakał, 
kiedy okrył się hańbą herety-
ków. W ośrodku są różne baseny 
i kempingi.

Palków

Ośrodek Biała góra jest oddalony od Michalowiec zaledwie 3 km, 
a zatem jest pierwszym centrum rekreacji Zemplinska Szirawa. Na 
zachodnim skraju parku jest centrum, teren jest lekko spadzisty, 
trawiasty. Plaże są żwirowe, ze stopniowym wejściem do wody.

Specyfiką tego ośrodka jest ilość prywatnych dacz, z których nie-
które także oferują indywidualne zakwaterowanie dla turystów. 
Góry Białe oferują gościom oprócz sportów wodnych i siatkówki 
plażowej, mini piłki nożnej, mini golf oraz wiele tras do uprawiania 
turystyki pieszej i rowerowej.



Winne jezioro znajduje się w pięknej, zalesionej okolicy 11 km od 
Michalowiec. Przy stosunkowo małej powierzchni i o chronie oko-
licznych lasów przeciwko wiatru, może poszczycić się niezwykle 
gorącą wodą, i to jest niewątpliwie wielką atrakcją turystyczną i 
jest idealnym miejscem na relaks nad wodą. Jest dobrze znany za 
granicą ze swojego piękna i ma wielu turystów z Polski, Węgier, 
Czech, Ukrainy, Niemiec i Holandii. Dzięki doskonałemu klimatu i 
pięknu natury jest naprawdę jednym z najbardziej popularnych 
miejsc turystycznych na Słowacji. 

Winne jezioro

Jego piękno działa we wszystkich porach roku. W lecie, ponieważ 
turysta znajdzie atrakcyjne kąpielisko, jesienią ze względu na grzy-
bobranie i wędkowanie, w zimie dla narciarstwa biegowego i jazdy 
na łyżwach. Jest to popularne całoroczne miejsce do uprawiania 
turystyki pieszej i relaksujących pobytów. 
Jezioro powstało w siodle u podnóża dwóch gór, Mareczkowa i 
Szutowa, tworząc sztuczne tamy i przynosząc wodę z potoku Wi-
nianski. Sztuczne jezioro o powierzchni 8 hektarów, ma średnią 
głębokość 3 metrów. Centrum oferuje szereg usług noclegowych i 
gastronomicznych, a także inne usługi dla sportu.



Górka 

Góra niedźwiedzia 

Kaluża
Kamieniec

Winne jezioro
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Kaluża
Kamieniec Klokoczów

Palków
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W centrum Michalowiec jest basen kryty. Basen czynny jest od 
października do sierpnia, w miesiącach letnich oferujemy moż-
liwość opalania na trawie przy basenie.

Basen letni w Strażskim oferuje kilka basenów - duży basen ze 
zjeżdżalnią i mniejszy basen okrągły dla większości małych dzie-
ci. W całej swojej egzystencji, basen zyskał reputację nie tylko dla 
miejscowych, ale także dla turystów z innych powiatów.

Baseny i kąpieliska

Miejskie baseny



Pływanie w Sobrancach szczególnie podoba się pływakom dla 
33 m długości basenu. Dla osób nie umiejących pływać jest do 
dyzpozycji mniejszy basen oraz basen dla dzieci, w których woda 
jest wymieniana codziennie. Spa oferuje także miejsca dla innych 
popularnych dyscyplin sportowych, takich jak siatkówka plażowa, 
tenis i streetball. Jest też plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i dra-
binkami do wspinania.

Sporty wodne, basen w Trebiszowie otwarty jest od czerwca do 
sierpnia, a goście mogą korzystać z trzech basenów. Dwaz nich są 
to baseny dla dorosłych i jeden dla dzieci. Można również zagrać 
w mini-golf, siatkówkę, piłkę ręczną i tenis stołowy.
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W ośrodkach rekreacyjnych Kaluża, Klokoczów i Palków od 2003 są 
otwarte baseny o wymiarach 112 x 12 mi głębokości 1,2 m. Oprócz 
tego dwa baseny dla dzieci o głębokości 0,4 m.

Baseny Zemplinska Szirawa



Ośrodek znajduje się w połowie drogi między Słowackim Nowym 
Miastem i Trebiszowem. Nowe Miasto, już leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie słowacko-węgierskiej granicy. 

W areale znajduje się pensjonat, kemping i strefa relaksu z basena-
mi z podgrzewaną wodą i placami zabaw.

Autokemping Maria
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Dla miłośników sportów wodnych, jest atrakcyjna rzeka Laborec. 
Jest dogodna dla żeglugi przez cały rok od Strażskiego po ujście i 
jest szczególnie odpowiednia dla niewymagających turystów wod-
nych. Górna część Laborca do Strażskiego jest atrakcyjna, ale jest 
żeglowna tylko przy wyższych stanach wody w rzece (wieś Piękny 
Bród co najmniej 70 cm).

Rafting na rzekach 
dolnego Zemplina



Ondava Rzeka jest żeglowna na całej swojej długości. W górnej 
części tworzy kaskady, spływ jest jednak bezpieczny. Umieść 
początek wycieczki w zależności od wody (90 cm Świdnik, 
Stropkov 50 cm, 161 cm żeglowna Domasza cały rok). Rafting 
Ondava oferuje bardzo ładne miejsce na kemping i miejsca na 
obozowisko. Można zatrzymać się w obozach, zbiornika wodne-
go Domasza (Walków, Kelcza) lub po prostu obóz na brzegu, na 
przykład w wiosce Bżany.

Rafting na innej rzece Zemplina zadziwi wymagających wioślarzy. 
Na Latorici nie chodzi o adrenalinę, ale o podróż wypełnionioną 
ciszą, spokojem w otoczeniu prawdziwej przyrody.

Jedyną rzeką we wschodniej Słowacji, która jest wykorzystywa-
na jako droga wodna jest Bodrog. Jest również wystarczająca do 
żeglugi większych statków, w zależności od poziomu wody, ma 
minimalną głębokość 230 cm.



www.dolnyzemplin.sk
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 
Inwestujemy w waszą przyszłość

Materiał ten został opracowany przy wsparciu finansowym 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie 
Michalowce – brama turystyki Zemplina.

UNIA EUROPEJSKA


