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SŁOWACJA – JASKINIA DOMICA
W programie: Lewocza- spacer po starówce. Zwiedzanie najbardziej znanej i najdłuższej jaskini Parku Narodowego
Słowacki Kras-Jaskini Domica( przy granicy słowacko węgierskiej) -spacer po Koszycach czas wolny ok. 1 godz.
Jaskinia Domica znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Płaskowyżu Silickiego w Parku Narodowym Słowacki
Kras, w pobliżu granicy z Węgrami. Wejście do jaskini Domica jest zlokalizowane u
południowego podnóża góry o tej samej nazwie na wysokości 339 m n. p. m.
Długość jej korytarzy wynosi 25km, z czego większość leży w Słowackim Krasie pod
terytorium słowackim, a druga część pod nazwą Jaskinia Baradla na Węgrzech, w
Parku Narodowym Aggtelek.
Jaskinia została udostępniona zwiedzającym w 1932 roku. Odkrył ją strażnik
graniczny, który początkowo znalazł korytarz i studnię głęboką na 15 met rów.
Następnie odkrywał kolejne części jaskini. Dziś wiadomo, że długość obiektu wynosi
5 kilometrów, a sumując długość wszystkich korytarzy, to wynosi 25 kilometrów.
W przeszłości jaskinia była zamieszkiwana zarówno przez niedźwiedzie, jak i ludzi,
o czym świadczą znaleziska archeologiczne. Grzebień z kości, naszyjniki z muszli i
zębów zwierząt, kamienne siekiery i noże, to tylko niektóre przedmioty odnalezione
w jaskini a świadczące o życiu pradawnych przodków. Właśnie te rzeczy
wystawione są w szklanych gablotach, przy wejściu do jaskini.
Piękno słowackiej jaskini tworzą przede wszystkim komnaty. Najbardziej znany jest
Majkov dóm z kaskadowymi jeziorkami, zwanymi Łaźniami Rzymskimi. Inne godne
polecenia komory to Koncertna sieo, Kvetnica czy Goticky dom.
Stalagmity, stalaktyty czy inne formy naciekowe bogato nagromadzone, tworzą
wielobarwną mozaikę, zachwycającą niejednego turystę. Stałymi mieszkańcami
jaskini Domica są nietoperze (1500 sztuk), które reprezentują 16 różnych gatunków.
Pierwsza pisemna wzmianka o Lewoczy (Levoča) pochodzi z 1249 roku. Od tego
czasu miasto rozwijało się, stopniowo zyskując pozycję najważniejszego ośrodka na
Spiszu. Ówczesne bogactwo potwierdzają stojące do czasów obecnych budynki
gotyckie i renesansowe. Historyczne centrum miasta w 1950 roku objęto ochroną
tworząc tzw. miejski rezerwat zabytków. Całe miasto w przeszłości było otoczone
murami obronnymi, które niemal w całości się zachowały.

Czas trwania ok. 12 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

