
Hvad skal man laver på en søndag som idag?
Det er en smule skyet idag og det hele virker en lille smule gråt og trist her i Poprad.
Zuzana har snakket med børnene om at tage til en af Slovakiets mange grotter, (De har 
over 5000 men kun 12 er åbnet for offentligheden) Jeg siger selvfølgelig ja. Jeg havde jo 
egentlig planlagt at jeg ville have været i saltminerne da jeg var i Krakow. Så det her er et 
meget godt alternativ. Så afsted med os ud og se hvad moder natur har skabt!

Grotten ligger 20 minutter i bil fra lejligheden.
Det er lidt mærkeligt at sidde i en bil og kigge ud og se det hele flyver forbi, sel når det går 
på af bakke.

Vi finder et sted og parkere bilen, der er ca 20 
minutters gang op til grotten! men der er 
halvanden time til den næste rundvisning. Så 
hvad skal vi lige finde på at lave?
Ikke så langt fra grotten er det er “Tree top walk” 
men den er lukket.

Jeg spørger selvfølgelig lige Zuzana om det er i 
orden at vi smider pigerne op på den ellers 
lukkede bane og så jeg lige hjælper dem hvis de 
skulle få bruge for det.
Ingen problemer!
de vandre nu rundt ca to meter over jorden solen 

skinne og det er sku egentlig meget hyggeligt.

Vi fortsætter op til grotten og Zuzana og jeg går og snakker 
mens pigerne piler rundt og kravler og smider med sted og 
er over alt.
Det er meget afslappende at gå der og bare snakke og så 
lige holde øje med Alexandra og Kristina er med.

Jeg tror ikke jeg har 
været i sådan en 
grotte før men det er 
faktisk meget flot og 
spændende at gå 
rundt der inde.



Det tager ca. 70 minutter at gå rundt inde i grotten og de set hele, Alexandra bliver en 
smule nervøs og pludselig går jeg med hende i hånden, en fremmed fyr der kommer og 
sover på sofaen. Går nu og prøvet at få en lille slovakisk pige til at slappe af.

Efter grotten er vi alle ret trætte og har brugt alt vores energi.
Så vi beslutter os bare for at tage hjem til lejligheden og slappe af...

Dejlig dag.


