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Region Turism Pozsony

Kis-Kárpátok Geopark
A Geopark, amely a Szlovák Köztársaság legfiatalabb geoparkjai
közé tartozik, 1999 km2 területű, geológiai, természeti, kulturális
és történelmi jelenségekben gazdag területen helyezkedik el.
Hét Geomontán terület alkotja, amelyek ígéretes fejlesztési
területekkel és egy az Osztrák Köztársaság határain átnyúló geopark
létrehozásának lehetőségével rendelkeznek.

A jelenlegi élet sokszínűsége a múltból származó üledékek
és fosszíliák hatalmas rétegein nyugszik. Itt fedezték fel a világ
legrégebbi fókamaradványait, amely több mint 7 millió évvel ezelőtt
élt ezen a területen. A turisztika, az agroturizmus, a túrakerékpározás
és a vízi sportok több tucat útvonalat és érdekes helyet kínálnak,
amelyek megtalálhatóak az alföldtől kezdve egészen a Kis-Kárpátok
legmagasabb hegygerincének csúcsáig.

A régió kőzeteinek sokfélesége megmutatkozik az itt termő gombák
számában és fajtáinak sokszínűségében is, amelyek szezonálisan
sok látogatót vonzanak a környékre. A Kis-Kárpátok Geoparkot
a Barbora nonprofit szervezet működteti Pozsony és Nagyszombat
megyével, az illetékes önkormányzatokkal, a helyi közösségekkel,
az idegenforgalmi szervezetekkel és a lelkes önkéntesekkel
együttműködve.

Pozsony, Dévény – a hely, ahol a víz simogatja a köveket
A Kis-Kárpátok Geoparkot megalakulása óta az UNESCO új programja
irányítja, amelyet 2015-ben jelentettek be.

KAPCSOLATOK
www.geoparkmalekarpaty.sk

Fő célja az élő és élettelen természet védelme, a régió kulturális és
történelmi örökségének megőrzése, a népszerűsítés és az oktatás.

Geopark Malé Karpaty
Nezisková organizácia
Barbora
Kukčínova 5
902 01 Pezinok

A bányászat gazdag történelméről több, mint ezer bányamű
tanúskodik. Aranyat, antimonitot, piritet és egyéb nyersanyagokat
bányásztak bennük.
Partizán rét

Murci

www.facebook.com/geoparkMK
info@geoparkmalekarpaty.sk
banskyskanzen@gmail.com

48.290462, 17.260245

A kő elválaszthatatlan társ a kétezer éves termelési múlttal rendelkező
minőségi bor felé vezető úton, Dévénytől egészen Felsődiósig.
A Kis-Kárpátok borainak játékossága mosolyt varázsol az arcokra és
megtáncoltatja a lábakat a bortermelő rendezvényeken.

A jövő elnevezésű tárna

A három lovas

A lakosság változatos összetétele hozzájárult a kivételes ételekhez is.
A legtipikusabbak közé tartozik kétségkívül a pozsonyi kifli, a stomfai
savanyú káposzta, a tótgurabi liba, a cserfalvi „Scískanice“ (bukta) és sok
más egyéb specialitás.

Scískanice

Nyári vargánya

Kis-Kárpátok – Záruby

