Héthatáron kétkeréken II.

A határon túli kerékpáros lehetősegeket bemutató cikkünk második része északra, azaz Felvid
ék
re
kalauzolja az olvasót. Szlovákia jól kiépített bicikliútvonal hálózattal rendelkezik, a neten is
remek keresőoldalak állnak a túrázók segítségére.

Íme néhány magyar nyelvű oldal a tájékozódáshoz:

Kiváló a www.slovakia.travel oldal szuperjó, magyar nyelven is elérhető keresője.

http://www.visitslovakia.com/kerekparozas/

A cyklotrasy.freemap.sk egy szlovák nyelvű oldal, ahol aztán jó sok időt eltölthetünk a
különféle túrák szervezésével. Használjuk a bal oldali menüsávot, és kattintsunk a
"Trasy"
"Útvonalak"
fülre. A kiindulási pontot jelöljük be a térképen - ha nem látszik a térkép, kattintsunk a térkép bal
felső sarkában lévő közelít vagy távolít gombra. Ezután a
START
kiírás alatt - ha nem tudjuk a GPS koordinátákat, és ez a valószínűbb - található célkeresztre
kattintva (
"Nakliknúť bod na mape"
) bejelölhetjük a kiindulási pontunkat. A
"Ciel"
"Cél"
-nél ugyanez a dolgunk, csak itt a végcélt kell a térképen bejelölni. A
"Pridať zastávku"
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"Állomás hozzáadása"
írásra kattintva értelemszerűen az érintendő állomásokat kereshetjük meg.
"Najrýchlejšia" - "Leggyorsabb" négyzet kipipálásával a leggyorsabb útvonalat keresi meg
nekünk a rendszer.
Ha mindezen beállításokkal végeztünk,
válasszuk ki a kívánt közlekedési eszközt
"Auto" - "Autó", "Bicykel" - "Bicikli", "Pešo" - "Gyalog", "Turistika" - "Túraútvonal"
.
Végső kattintások:
"Vyhľadať" - "Keres" és "Vymazať" - "Töröl"
.
A kilistázott, részletes találat angol nyelvű, ez sokaknak jelenthet könnyebbséget. (
"Dĺžka" - "Az út hossza", "Čas" - "Idő"
)
Az
"Objekty"
menüpontban kilistáztathatjuk a helyi látványosságokat
"Pamiatky"
vagy
"Dopravy" "Közlekedés/Forgalom"
stb.
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Megjegyzés: a térkép jobb sarkában a következő sorrendben: autós, turista, biciklis és
síútvonalak közül választhatunk, illetve a végén van egy "több lehetőség" kategória.

A http://cyklotrasy.sk/ bal oldalán a bicikliutakat találjuk betűrendben. Igazán hasznos, ha
tudjuk, hogy merre szeretnénk menni.

A http://cyklisticke.trasy.sk/ oldalon szintén egy szuper keresőt találhatunk a bicikliutakról,
szlovák nyelven. Ezt az oldalt főleg
gyermekes családoknak
ajánljuk, hiszen a keresési opcióknál beállíthatjuk, hogy
"Aj pre cyklovozík"
avagy
"Biciklis utánfutóval/gyermekhordóval közlekedőknek"
is alkalmas utakat listázzon a rendszer.

Kifejezések a menüből: "Kraj", "Región" - közigazgatási egységek (itt segít a térkép is), "Obtiaž
nosť" - "Nehézség": "všetky" - "minden", "ľahká" - "könnyű", "stredná" - "közepes", "ťažká" "nehéz", "Dľžka" - "Hosszúság". "Vhodné pre" - "Alkalmas": "horský" - "hegyi", "cestný" - "utcai",
"trek" - "túrakerékpár"
,
"Výraz" - "(keresendő) Kifejezés"

A "Vyhľadať cycklotrasu" pedig itt is a "Bicikliutak keresését" jelenti.
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Reméljük, hogy a bőség zavarában mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő útvonalat, a
segítségen és információhiányon nem múlik!

Jó bringázást mindenkinek!

(A kulturált és építő jellegű észrevételeket, tippeket szívesen fogadjuk az info@harmonium.hu
címen.)

Bicajos kisokos: http://kerekparosklub.hu/files/downloads/MK-KISOKOS_20140310.pdf
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