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Bratislava 4. júla 2012. Slovenským Tádž Mahalom nazval americký novinár Tim Leffel mauzóleum v
Krásnohorskom Podhradí, ktoré dal postaviť gróf Andrassy svojej manželke. Článok o východoslovenských
hradoch v magazíne USA Today Travel je jedným z mediálnych výstupov amerického cestovateľa a
publicistu, ktorého infocestu po Slovensku zorganizovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).
Spišský hrad Leffel opisuje ako jeden z najväčších hradov v strednej Európe zapísaný v zozname UNESCO.
Jedným z jeho lákadiel pre turistov je aj to, že sa tu nakrúcala známa rozprávka Dračie srdce. „Je zábavné
sledovať turistov ako lapajú po dychu pri výstupe na Hrad Ľubovňa, pričom ich predkovia museli byť asi v
lepšom fyzickom stave, keď dokázali na hrad útočiť v plnej sile,“ zamýšľa sa žurnalista. Pri zmienke o Krásnej
Hôrke upozorňuje čitateľov na marcový požiar, ktorý zničil strechu a viaceré historické artefakty. Hoci je
hrad momentálne neprístupný, v obci Krásnohorské Podhradie môžu turisti navštíviť spomínaný slovenský
„Tádž Mahal.“
Splavu Dunajca na pltiach a Červenému Kláštoru venoval americký žurnalista ďalší zo svojich článkov o
Slovensku. „Navštívil som krásne mesto Košice, ktoré bude o rok Európske hlavné mesto kultúry, preskúmal
som na Slovensku hrady, jaskyne a vinice, ale zažil som aj niečo, čo som nikde inde nevidel - jazdu na
drevenej lodi dolu riekou, ktorá oddeľuje Slovensko od Poľska. Viac ako hodinový splav mi ponúkol veľkolepé
scenérie útesov a skalných útvarov,“ rozplýva sa Leffel v článku pre magazín Perceptive Travel.
Slovensko, napriek tomu, že sa tu platí eurom, patrí podľa žurnalistu medzi lacnejšie európske destinácie.
„Hoci v Bratislave sú vyššie náklady, stále je tu lacnejšie ako v Prahe. Cestovateľsky atraktívne a zároveň
lacné sú menej známe miesta na východe Slovenska,“ píše na svojom blogu Američan. Na dokreslenie
uvádza orientačné ceny za rôzne typy ubytovania, vstupy do pamiatok, dopravu, jedlo a nápoje. Slovensko,
ako cenovo prijateľnú destináciu pre amerických turistov opisuje Tim Leffel v príspevku „Prečo navštíviť
Slovensko“ slovami: „Je to krajina, kde si dáte veľký obed, k tomu pohár vína alebo piva a to všetko za menej
než 10 dolárov“.
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