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Kultúrne naj …
Najrozsiahlejší stredoveký hradný
v strednej Európe – Spišský hrad.

Prírodné naj …
komplex

Najvýchodnejšia katedrála západného typu v Európe – gotický Dóm sv. Alžbety v Košiciach.
Najvyšší drevený gotický oltár na svete – v Bazilike minor sv. Jakuba v Levoči (18,6 m).
Najstaršia banská vysoká škola v Európe – Banská
akadémia v Banskej Štiavnici (r. 1763).
Najstarší nepretržite vyrábajúci podnik – mincovňa v Kremnici (r. 1328).

Jeden z najväčších sintrových útvarov na svete –
Kvapeľ rožňavských jaskyniarov (Krásnohorská jaskyňa, výška 34 m, priemer základne 12 m).
Najväčší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov
(132 612 ha) a zároveň najväčšia zásobáreň pitnej vody.
Jediná aragonitová jaskyňa v Európe – Ochtinská aragonitová jaskyňa (Slovenský kras).
Jediný studenovodný gejzír na Slovensku a európska rarita – gejzír v Herľanoch (chrlí vodu
do výšky 15-20 m).

Devín

Krajina zážitkov
Slovensko je výnimočná krajina. Na relatívne malom území môžete nájsť takmer všetko. Prírodné
skvosty, historické pamiatky, bohatú ľudovú kultúru a folklór, ale aj technické unikáty a zábavu v rušných uličkách miest. Nechajte sa očariť jej krásami
a vychutnajte si neopakovateľnú atmosféru, ktorú
vám ponúka. Spoznajte príťažlivosť prírodných
scenérií snúbiacu sa s bohatou históriou, kultúrou
a tradíciami. Objavte Slovensko, krajinu priateľov.
Príďte sa sami presvedčiť o rozmanitosti prírody.
Prekvapí vás pôvabnosť hlbokých dolín strážených

majestátnymi končiarmi vysokých hôr, krištáľovo čisté horské bystriny a potoky, ale aj množstvo
divo žijúcich zvierat. Doprajte si neobyčajné zážitky poznávaním malebných historických miest
či pozoruhodných pamiatok svetového významu.
Ochutnajte jedinečnú chuť regionálnych špecialít
a tradičnú národnú gastronómiu.
Toto je len pár riadkov z pestrej knihy, ktorej autorom je Slovensko, jeho príroda, história, kultúra
a tradície. Ak chcete spoznať aj ďalšie jedinečné
atrakcie a svoj voľný čas naplniť množstvom úžas-

ných a nezabudnuteľných zážitkov, nech sú pre vás
tieto riadky pozvánkou.

Nechajte sa inšpirovať a navštívte miesta,
kde sa naplnia vaše predstavy o vytúženej
dovolenke. Stačí si len vybrať z pestrej
ponuky destinácií na národnom portáli
cestovného ruchu:

www.slovakia.travel

Bratislava
Krásavica na Dunaji, aj tak je nazývajú Bratislavu – hlavné mesto Slovenska. Rozprestiera
sa na úpätí pohoria Malé Karpaty, po oboch
brehoch druhej najdlhšej rieky v Európe. Bratislava patrí k najmladším metropolám sveta,
avšak jej bohatá história sa začala písať pred
viac ako dvetisíc rokmi. Návštevníkov láka
útulnosťou, životom a kultúrou pulzujúceho
mesta. Najatraktívnejšiu časť Bratislavy predstavuje bezpochyby Staré mesto, kde sa možno
túlať úzkymi uličkami a obdivovať prekrásne
historické pamiatky. Medzi najnavštevovanejšie
a najvyhľadávanejšie patria najmä dominanta mesta – Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina,
Primaciálny palác, Michalská brána, Stará radnica, Grassalkovičov a Mirbachov palác, alebo
pamätník Slavín. Centrum mesta je plné nádherných zákutí s množstvom útulných kaviarní a vynikajúcich reštaurácií, ktoré ponúkajú
nevšedné gastronomické zážitky. Bratislava,
ako moderná metropola, poskytuje pestré ubytovacie možnosti európskej kvality aj pre tých
najnáročnejších hostí. Počas celého roka je dejiskom najrozmanitejších kultúrnych, športových
či gastronomických podujatí, ktoré dotvárajú
nezabudnuteľnú atmosféru tohto malebného
mesta. Za zmienku určite stoja Korunovačné
slávnosti, Bratislavské hudobné slávnosti, alebo
Vianočné trhy.
Okolie hlavného mesta ponúka nespočetné,
a pritom rôznorodé možnosti trávenia voľného
času. Plavba loďou po Dunaji k neďalekým zrú-

caninám hradu Devín, alebo k múzeu moderného umenia Danubiana v Čunove, ochutnávka
vynikajúcich miestnych vín a gastronomických
špecialít z Malokarpatského regiónu, nenáročné cyklistické trasy pozdĺž rieky Dunaj, alebo
prehliadka očarujúceho hradu Červený Kameň
je len malou ukážkou toho, čo návštevníkov
v tomto kraji plnom bohatej histórie čaká.

Tipy na podujatia
• Veľkonočné trhy
• Bratislava Marathon
• Slovak Food Festival
• Gurmán Fest Bratislava
• Kultúrne leto a Hradné slávnosti
Bratislava
• Viva Musica!
• Letné Shakespearovské slávnosti
• Festival historického šermu, hudby,
tanca a remesiel, hrad Devín
• Dni Majstrov ÚĽUV
• Bratislavské hudobné slávnosti
• Vinobranie
• Bratislavské jazzové dni
• Silvester v Bratislave
• Deň otvorených pivníc

www.visit.bratislava.sk

Kultúrne
dedičstvo
Ideálna poloha v strede Európy, bohatá niekoľko tisícročná história a vplyv okolitých národov
zanechali Slovensku nesmierne kultúrne dedičstvo. Nájdete tu keltské osady, rímske opevnenia, staroslovanské kultové miesta, kaštiele,
opevnené hrady uhorskej šľachty. Prezrieť si
môžete stredoveké banské mestá, renesančné
a barokové paláce, gréckokatolícke a pravoslávne drevené kostolíky, židovské synagógy
a cintoríny. Túto prehliadku období a štýlov dopĺňajú diela medzivojnového funkcionalizmu
a socialistického realizmu rastúcich miest, ale
aj súčasné diela, reflektujúce najnovšie trendy.
Stopy slovenskej histórie vedú do miest a mestečiek, kde na vstupných bránach, mohutných
hradbách, strážnych vežiach a zachovalej stredovekej architektúre možno spoznávať historické odkazy ich dávnej minulosti. Najstarším
slobodným kráľovským mestom, v minulosti
niekoľko storočí aj hlavným cirkevným centrom
Uhorska s množstvom prekrásnych kostolov, je
Trnava, nazývaná i „Malý Rím“. Vzácne historické bohatstvo v sebe skrýva aj 18 mestských
pamiatkových rezervácií, ktoré svojou jedinečnou krásou vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Či už je to hlavné mesto Bratislava, alebo
Trenčín, Žilina, Nitra, či metropola Stredného
Slovenska – Banská Bystrica. Najvýchodnejšie
ležiacou katedrálou západného typu v Európe,
Košice

a zároveň najväčším kostolom na Slovensku, je
gotický Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Práve Košice boli Európskym hlavným mestom kultúry
v roku 2013. Nádherný pohľad na mesto Spišská Nová Ves a jeho okolie poskytne návštevníkom veža Kostola nanebovzatia Panny Márie,
ktorá je najvyššou na Slovensku. Veža má zároveň aj najviac hodinových ciferníkov.
Návšteva slovenských múzeí a galérií ponúka na
obdiv množstvo vzácnych pokladov. Od starovekých archeologických vykopávok až po pop-art diela v Múzeu moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach, ktoré je jediným
svojho druhu v Európe, či tvorbu súčasných
umelcov. Spoločnú minulosť i slávu stredoveku
oživenú v dnešných podmienkach reprezentujú štyri Slovenské kráľovské mestá – Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov a Levoča. Každé
z týchto miest ponúka množstvo kultúrno-historických pamiatok a je ideálnym miestom pre
rodinnú dovolenku spojenú s poznávaním bohatej histórie a atmosféry stredoveku.

Levoča

Bardejov

Kežmarok

Spišská Nová Ves

Klenoty
minulosti
Majestátne klenoty, pôsobivo vsadené do nádhernej
prírodnej scenérie, ukrývajúce tajomstvá dávnej minulosti. To sú hrady, zámky, kaštiele a ich ruiny. Už
od nepamäti tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenských
dejín. Až 180 hradov a zámkov a 425 kaštieľov bolo
kedysi sídlami slávnych panovníkov, ktoré odolávali
útokom nepriateľov, či boli dejiskami dôležitých historických udalostí. Aj dnes dýchajú slávou, eleganciou
a romantikou. Pestrá architektúra a umelecké štýly
odrážajú rôzne historické epochy a ponúkajú návštevníkom neopakovateľné zážitky. Majú svoje tajuplné
príbehy a viažu sa k nim známe povesti.
Jeden z najkrajších a najzachovalejších hradov – Červený Kameň, leží len niekoľko desiatok kilometrov
od Bratislavy. Pre svoje neopakovateľné čaro bol v nedávnej minulosti svedkom natáčania rôznych filmov
a rozprávok. Jeho pivnice sú najrozsiahlejšími podzemnými priestormi v Strednej Európe. Milovníci
histórie a nenapraviteľní romantici si určite prídu na
svoje v rozprávkovom zámku v Bojniciach, ktorý sa
každoročne počas Medzinárodného festivalu duchov
a strašidiel stáva centrom stretnutia strašidiel, bosoriek a upírov z celého sveta. Na Oravskom hrade, najnavštevovanejšej slovenskej pamiatke, vynímajúcej sa
na vysokom skalnatom brale nad riekou Orava, bola
nakrútená prvá čiernobiela verzia filmu Dracula, alebo známy film Upír Nosferatu. Prekrásny honosný
kaštieľ Betliar predstavuje reprezentačné lovecké sídlo,
umiestnené v nádhernom anglickom parku s umelou
Červený Kameň

jaskyňou a vodopádom. Návštevníkov očarí okázalým
interiérom s rozsiahlou knižnicou.
Jedinečnú atmosféru hradov, zámkov a kaštieľov si
možno vychutnať aj počas nočných prehliadok, alebo
pravidelných podujatí. Mnohé z týchto pamiatok ponúkajú v súčasnosti možnosti prenocovania či konanie
svadieb s neopakovateľným čarom.

Oravský hrad

Bojnice

Pamiatky
so značkou
UNESCO
Najvzácnejšie skvosty slovenskej histórie boli vďaka
svojej výnimočnosti zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Už v roku 1993 sa na tento
prestížny zoznam dostali tri lokality – Spišský hrad
s okolím, Banská Štiavnica a Vlkolínec. Následne k nim v roku 2000 pribudlo historické šarišské
mesto Bardejov, v roku 2008 drevené kostoly Karpatského oblúka. K jedinečnému komplexu spišských pamätihodností pribudol v roku 2009 zápis
mesta Levoča.
Najzachovalejšia pamiatková rezervácia ľudovej architektúry na Slovensku s unikátnymi pôvodnými
drevenými stavbami, Vlkolínec, leží uprostred nádhernej prírody Liptova. Návštevníkom poskytuje
možnosť vychutnávať čaro pozoruhodných tradícií
a neopakovateľnej histórie. Banská Štiavnica, situovaná priamo v centre vulkánu medzi Štiavnickými
horami, predstavuje magické a mystické miesto.
Svojou útulnou, priam rodinnou atmosférou priťahuje návštevníkov presýtených ruchom a hlukom
veľkých miest. Ojedinelé obdĺžnikové námestie
s pozoruhodným kostolom Bazilika minor sv. Egídia sa nachádza v najgotickejšom meste Bardejov.
Región Spiš ponúka na obdiv množstvo unikátnych pamiatok. Jeho historickou dominantou je
Vlkolínec

bezpochyby najväčší zrúcaninový hradný komplex
v Strednej Európe, Spišský hrad, spolu so svojím
okolím. Najvyšší drevený gotický oltár na svete,
zhotovený z lipového dreva, dosahuje výšku 18,62
m. Jeho autorom je najvýznamnejší slovenský rezbár a sochár Majster Pavol z Levoče a návštevníci
ho môžu vidieť v Bazilike minor sv. Jakuba v Levoči.
K zaujímavým a významným zrkadlám minulosti
na Slovensku patrí aj sakrálna architektúra. Okrem
tej v mestách návštevníkov určite očaria aj malebné
drevené kostolíky roztrúsené predovšetkým na Východnom Slovensku. Najstarším z nich je Kostol sv.
Františka z Assisi v Hervartove (15. storočie), ktorý
v interiéri ukrýva nádherné gotické tabuľové ikony
i nástenné maľby. Zachovalosť a výnimočnosť týchto vzácnych pamiatok obklopených nádhernou slovenskou prírodou sľubuje neopakovateľné zážitky.

Levoča

Hervartov

Pamiatky ľudovej
architektúry
Pestrý život našich predkov, ich tvorivosť a umenie
prezentujú na Slovensku najmä múzeá v prírode, tzv.
skanzeny a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry. Vďaka týmto jedinečným expozíciám je dodnes
možné obdivovať unikátne prvky tradičného ľudového staviteľstva a ľudovej kultúry. Poskytujú autentický
obraz o tom, ako v minulosti vyzerali obydlia slovenského ľudu v jednotlivých regiónoch. Ide o architektonické skvosty vytvorené jednoduchými nástrojmi
s neuveriteľnou technickou presnosťou, umeleckou
nápaditosťou a prepracovanou funkčnosťou. Návštevníkov bezpochyby uchvátia výnimočné zrubové
stavby, drevené kostolíky postavené bez použitia jediného železného klinca, domy vytesané v skalách či
obdivuhodné podzemné štôlne. Skutočnú raritu medzi pamiatkovými rezerváciami ľudovej architektúry
predstavuje pôvabná dedinka Vlkolínec. Rázovitá obec
Čičmany očarí rozprávkovými drevenými domčekmi
s unikátnou bielou výzdobou a historické mesto Banská Štiavnica zase okrem iného aj Banským múzeom
v prírode. Múzeum slovenskej dediny v Martine, podáva ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní
na území celého Slovenska. Je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode. Pri potulkách Slovenskom
sa bezpochyby oplatí navštíviť aj Múzeum oravskej
dediny v Zuberci, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, Šarišské
múzeum v Bardejove, či Vihorlatské múzeum v Humennom. Takmer každý región Slovenska sa môže poČičmany

chváliť svojím ľudovým bohatstvom. Miesta s ľudovou
architektúrou predstavujú ideálny tip na celodenný
výlet a spestrenie dovolenky na Slovensku.

Tipy na podujatia
• Stretnutie heligonkárov, či Celoslovenské
stretnutie fujaristov v Čičmanoch.
• Turčianske folklórne slávnosti, Múzeum
slovenskej dediny v Martine.
• Podroháčske folklórne slávnosti, Múzeum
oravskej dediny v Zuberci.
• Nedeľa sv. Huberta, Múzeum liptovskej
dediny v Pribyline.
• Noc múzeí v skanzene v Bardejovských
Kúpeľoch.

Svätý Kríž

Jedinečný
folklór a ľudové
tradície
Ľudia na Slovensku už od nepamäti žili v súlade
s prírodou, v úcte a pokore voči svojim predkom,
zvykom a tradíciám. Odvíjal sa od toho aj vtedajší
spôsob života, ľudová kultúra alebo folklór. Mnohé jedinečné zvyklosti ľudových tradícií sa zachovali dodnes, či už v podobe ľudovej architektúry,
hudby, spevu a tanca, tradičných zvykov, alebo
ľudovej tvorby a remesiel.
Prejavy zručnosti a umeleckého cítenia slovenského národa je možné v súčasnosti vidieť najmä
v pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry,
skanzenoch. Zažiť sa dajú počas folklórnych slávností, festivalov a v menších dedinkách rázovitých
regiónov Slovenska, ako sú Kysuce, Orava, Liptov,
Horehronie, Spiš, alebo Šariš. Návštevníci môžu
obdivovať aj ojedinelú zrubovú architektúru v pamiatkových rezerváciách Osturňa, Ždiar a Podbieľ,
skalné obydlia v Brhlovciach, či typické vinohradnícke stavby v Starej Hore pri Sebechleboch.
Pravú a výnimočnú ľudovú atmosféru si možno
vychutnať počas zaujímavých folklórnych festivalov a slávností v Hrušove, Zuberci, alebo v Heľpe.
Folklórna hudba plná tónov fujary, cimbalu, alebo
heligónky roztancuje každého. Fujara, impozantný ľudový hudobný nástroj, a jej melancholická

hudba, boli dokonca zaradené do Zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2013 k nej pribudla aj
„nebeská“ Terchovská muzika. Táto archaická ľudová hudba sa vyskytuje v Terchovej a okolitých
obciach na severe Slovenska.
Folklórne podujatia ponúkajú aj jedinečnú prehliadku starých remesiel, ktoré boli pre územie
Slovenska v minulosti typické, ako drotárstvo,
čipkárstvo, košikárstvo, či keramikárstvo. Medzi najvýznamnejšie podujatia, kde majstri tradičných umeleckých remesiel prezentujú svoje
produkty a živé ukážky výroby, patrí festival Európske ľudové remeslo. Koná sa pravidelne počas
druhého júlového týždňa v bývalom slobodnom
kráľovskom meste Kežmarok. Jedinečné postavenie v kultúre Slovákov patrí tradičnému ľudovému odevu, nazývanému kroj. Dodnes púta
pozornosť svojou rôznorodosťou, farebnosťou,
bohatosťou vzorov a umeleckým ručným spracovaním. Na Slovensku je v súčasnosti 26 krojových
oblastí s charakteristickými motívmi výšiviek
a približne 60 rôznych variantov krojov. Slovenské ľudové tradície a zvyky pretrvali dodnes
a každoročne opäť ožívajú na mnohých miestach
Slovenska. Pre začiatok roka sú charakteristické
fašiangy – obdobie veselosti a hodovania, počas
ktorého je možné vychutnať si pestrý fašiangový sprievod plný nevšedných masiek. K Veľkej
noci už neodmysliteľne patrí šibačka a polievanie dievčat a žien, v letnom období sa zapaľujú
svätojánske ohne a obdobie Vianoc patrí k tým
najkrajším, a zároveň najbohatším sviatkom na
zvyky. Všetky prejavy bohatej slovenskej ľudovej
kultúry tvoria neobyčajný a vzácny klenot, ktorý
je možné vidieť v tejto podobe len na Slovensku.

Očarujúca príroda
Svojou mnohotvárnosťou si slovenská príroda
získa každého návštevníka, ktorý objaví jej nádherné a výnimočné zákutia. Nie sú to len najmenšie veľhory na svete, najrozsiahlejšie krasové
územie v strednej Európe, civilizáciou nedotknuté pralesy, ale aj fascinujúce a neobyčajné zážitky
z návštevy deviatich národných parkov.
Najstarší z nich, Tatranský národný park, ktorý je od roku 1993 Biosférickou rezerváciou
UNESCO, reprezentuje nádherná vysokohorská
kvetinka plesnivec alpínsky a jeden z najvzácnejších endemitov, kamzík tatranský. Príťažlivú
krajinu krasových planín, tiesňav a vodopádov
chráni Národný park Slovenský raj. Divokú horskú krajinu Národného parku Muránska planina s bohatým zastúpením chránených druhov
rastlín a živočíchov môžu návštevníci pozorovať
z chrbta špeciálneho plemena koňa – hucula.
Najväčším krasovým územím v Strednej Európe
je Národný park Slovenský kras s výskytom viac
ako 1000 jaskýň a priepastí, z ktorých boli niektoré zaradené do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Krásnu prírodnú scenériu rozlohou
najmenšieho parku Pieniny môžu návštevníci obdivovať z drevených pltí počas plavby po pohraničnej rieke Dunajec. Typickou črtou Národného
parku Poloniny na východe Slovenska sú jedinečné horské hrebeňové lúky „poloniny“, podľa
ktorých nesie aj svoj názov. Nachádzajú sa tu aj
výnimočné karpatské bukové pralesy zapísané
v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Zaujímavosťou tohto územia je aj „Park tmavej oblohy

Poloniny“, ktorý predstavuje z pohľadu svetelného znečistenia najtmavšiu oblasť na Slovensku.
V súčasnosti tak vzácny, ruchom veľkomiest nerušený pokoj, blahodarne pôsobiace ticho, romantické zákutia rázovitých regiónov Slovenska
s očarujúcou atmosférou umožňujú nefalšovaný
únik od starostí všedných dní. Milovníkom prírody poskytujú ten najdokonalejší odpočinok a plnohodnotné načerpanie nových síl.

Západné Tatry

Slovenský raj

Skvosty podzemia
Máloktorá krajina je obdarovaná takým množstvom rozmanitých podzemných krasových útvarov ako práve Slovensko. Vyskytuje sa tu vyše
7 000 známych jaskýň, pričom 17 z nich je prístupných pre verejnosť. Medzi tie najvýznamnejšie
a najcennejšie patria jaskyne Slovenského krasu
a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré boli zapísané
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Unikátnu hodnotu má predovšetkým Ochtinská
aragonitová jaskyňa, jediná svojho druhu v Európe. Jej vzácne podzemné priestory sú zdobené kryštálmi aragonitu miestami sformovanými
do podoby krehkých koralov či snehovo bielych
kríčkov. V Domici, najväčšej známej jaskyni Slo-

venského krasu, je možné zažiť atraktívnu plavbu na loďkách po riečke Styx. Jaskyne Slovenska
patria medzi skutočné klenoty ponúkajúce svojim
návštevníkom z celého sveta nevšedné zážitky
a možnosť objavovať tajuplné až rozprávkové krásy podzemia.

Sprístupnené jaskyne
Belianska jaskyňa
Bystrianska jaskyňa
Demänovská jaskyňa slobody
Demänovská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Jaskyňa Domica
Jaskyňa Driny
Gombasecká jaskyňa
Harmanecká jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Važecká jaskyňa

Jaskyne s osobitým prístupom

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

Bojnická hradná jaskyňa
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jaskyňa Zlá diera
Krásnohorská jaskyňa
Malá Stanišovská jaskyňa
Prepoštská jaskyňa – múzeum praveku

Relax a zábava pri vode
Voda sa radí k najväčším pokladom Slovenska.
Tunajšie zásoby pitnej vody patria medzi najvýznamnejšie na svete. Je to najmä vďaka najväčšiemu riečnemu ostrovu v Európe – Žitnému
ostrovu, na juhu Slovenska. Okrem životodarnej sily poskytuje voda na Slovensku aj množstvo nespútanej zábavy a príjemný relax.
Krása divokých horských bystrín a krištáľovo
čistých ľadovcových plies spestrí pobyt na horách, zatiaľ čo kúpanie v prírodných jazerách,
priehradách, riekach a tajchoch osvieži počas
horúcich letných dní. K nezabudnuteľným
atrakciám určite patrí splavovanie riek Dunajec,

Váh, alebo Orava na drevených pltiach, často aj
s hudobným sprievodným programom a ochutnávkou miestnych gastronomických špecialít.
Nadšenci adrenalínovej zábavy si iste nenechajú
ujsť rafting na divokej vode riek Belá, Dunajec
a Hron.
Moderné termálne kúpaliská a akvaparky sú
oázou relaxu a príjemného oddychu po celý rok.
Neopakovateľným zážitkom je kúpanie pod zasneženými horskými štítmi. Vodné plochy ponúkajú aj veľa možností športového vyžitia a sú
dejiskom najrozmanitejších kultúrnych a športových podujatí najmä počas letného obdobia.

Orava

Zdravie
z prírody
Slovensko je obdarené neskutočným podzemným bohatstvom. Jeho liečivá sila a blahodarné
účinky na ľudský organizmus vyvierajú na povrch v podobe takmer 1 500 minerálnych prameňov. Tie sa vďaka svojej schopnosti liečiť choroby
a prinavracať zdravie od nepamäti považovali za
zázračné a pozoruhodné. Liečebné kúpele na
Slovensku patria medzi najstaršie a najkvalitnejšie v Strednej Európe. Snáď najznámejšie z nich
sú Piešťany, ktoré okrem termálnej minerálnej

Sklené Teplice

Trenčianske Teplice

vody preslávilo aj liečivé sírne bahno. Rajecké
Teplice prekvapia svojich návštevníkov exkluzívnou antickou atmosférou a Turčianske Teplice
zasa jedinečnou procedúrou, tzv. Turčianskou
zlatou kúrou. Európskym unikátom sa môžu pýšiť dve kúpeľné mestá. V Sklených Tepliciach sa
nachádza jaskynný parný kúpeľ s výstižným názvom Parenica a v Trenčianskych Tepliciach jedinečný turecký kúpeľ Hammam. Neobyčajne čisté
ovzdušie horského prostredia Vysokých Tatier,
v ktorom je umiestnených viacero klimatických
kúpeľov, pomáha pri respiračných ochoreniach
tak dospelých, ako aj detských pacientov.
Jedinečnú atmosféru slovenských kúpeľných
miest dotvára aj unikátne okolie s množstvom
príležitostí na aktívne trávenie voľného času
a kultúrne vyžitie.

Piešťany

Rajecké Teplice

Nízke Tatry

Na bicykli po Slovensku
Slovenskú prírodu, ktorá poskytuje obrovské
množstvo fascinujúcich a neobyčajných zážitkov,
majú nadšenci aktívneho a zdravého oddychu
možnosť prebádať zo sedla jedného z najekologickejších dopravných prostriedkov – bicykla.
Cyklotrasy prechádzajú popri dych vyrážajúcich
skalných masívoch, kaňonoch a tiesňavách, tajuplnými horskými dolinami, kľukatými meandrami. Prechádzajú popri nádherných vodopádoch
a ďalších neodolateľných prírodných zákutiach,
ktoré skrývajú vzácna faunu, flóru Slovenska.
Okrem nezvyčajných prírodných krás môžu cyklisti na Slovensku objavovať aj unikátne kultúrne
dedičstvo. Či už ide o zachované stredoveké mestá,
romantické hrady, zámky a zrúcaniny, honosné
kaštiele alebo výnimočné archeologické náleziská. Jednu z najatraktívnejších trás pre cyklistov

na Slovensku v súčasnosti predstavuje diaľková
vyznačená cyklotrasa „Naprieč Slovenskom na
bicykli“. Počas putovania po nej majú návštevníci
príležitosť spoznať množstvo jedinečných pamiatok i prírodných zaujímavostí. Vedie od nížinatej
oblasti v okolí Dunaja popri vinicami posiatych
Malých Karpatoch, cez malebné regióny Považie
a Kysuce, horské oblasti regiónov Oravy a Liptova, popod Nízke a Vysoké Tatry do Popradu, alebo
priamo do Slovenského raja. Trasa je dlhá okolo
750 km a tvorí ju súbor vyznačených diaľkových
cyklomagistrál. Ponúkajú ďalšie možnosti pohodového spoznávania rázovitých kútov Slovenska
a zaujímavého putovania na bicykli po značených
regionálnych cyklotrasách. Nadšenci adrenalínovej jazdy si môžu svoje schopnosti vyskúšať na
freerideových a downhillových tratiach v bikepar-

koch vo Vysokých alebo Nízkych Tatrách, Bachledovej doline, na Malinom Brde, či v Oščadnici.

Naprieč Slovenskom
Dunajská cyklistická cesta
Hornádska cyklomagistrála
Kysucká cyklomagistrála
Liptovská cyklomagistrála
Malokarpatská cyklomagistrála
Moravská cyklistická cesta
Oravská cyklomagistrála
Popradská cyklomagistrála
Vážska cyklomagistrála

www.vitajtecyklisti.sk

Aktívny oddych
Pestré prírodné prostredie Slovenska ponúka
nadšencom aktívnej dovolenky nespočetne veľa
rozličných možností príjemného a športového
vyžitia. Či už je to vysokohorská turistika, horolezectvo, adrenalínové športy, vzrušujúca zábava
na vode alebo vo vzduchu, všetci milovníci pohybu, dobrodružstva a aktívneho oddychu si môžu
vybrať z pestrej ponuky jedinečných a neopakovateľných zážitkov.
Krásy nevšedných zákutí rázovitých slovenských
regiónov môžu návštevníci objavovať na viac ako
14 000 km značených turistických chodníkov,
alebo rovnakom počte vyznačených cykloturistických trás. Môžu obdivovať príťažlivé kaňony,
vodopády, tiesňavy a rokliny Slovenského raja.
Na turistické objavovanie čakajú jedinečné krasové útvary Muránskej planiny a Slovenského krasu, Jánošíkove diery v Malej Fatre, či nedotknuté
pralesy v Poloninách. Tí zdatnejší môžu pokoriť
jeden zo štítov najvyššieho pohoria na Slovensku a najmenších veľhôr sveta – Vysokých Tatier,
ktorých 25 vrcholov dosahuje nadmorskú výšku
nad 2 500 m. Každý vášnivý turista určite ocení
aj vzrušujúce a neobyčajné zážitky z najkrajšej
slovenskej, takmer sto kilometrovej, hrebeňovky druhého najvyššieho pohoria na Slovensku –
Nízkych Tatier. Zaujímavé sú aj túry v turisticky
veľmi atraktívnom prostredí Chočských, Strážovských, či Súľovských vrchov.
Priaznivci adrenalínových športov si bezpochyby
vychutnajú očarujúce prírodné scenérie malebného Slovenska z balóna, rogala, alebo pri zosko-

ku padákom. Nadšenci vodných športov si zasa
užijú nástrahy divokej vody v areáloch vodných
športov v Čunove a Liptovskom Mikuláši. Vyznávači golfu si preveria svoju techniku, presnosť
a trpezlivosť na kvalitne upravených golfových
ihriskách, vytvorených v prekrásnom prostredí
v blízkosti miest alebo horských stredísk.
Všetci fanúšikovia aktívneho relaxu a zdravého životného štýlu si môžu splniť svoje túžby a sny, keď
sa rozhodnú stráviť dovolenku práve na Slovensku.

Vysoké Tatry

Chopok – Nízke Tatry

Raj zimných športov
Lyžiarske trate všetkých náročností, nádherné
zjazdovky nie len pre milovníkov snowboardingu ponúkajú milovníkom zimných športov
slovenské hory. Počas zimných mesiacov sú pre
zimnú turistiku vhodné aj zasnežené majestátne horské svahy, z ktorých môžete obdivovať
nezabudnuteľné scenérie snehom zaliatych štítov. Vysoké či Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra,
ale aj mnohé ďalšie ukrývajú veľké moderné
strediská, ale aj menšie, roztomilé areály, kde si
v rodinnej atmosfére užijú najmä začiatočníci,
rodiny s deťmi a rekreační lyžiari.
Náročné zimné lyžiarske terény preverujú
schopnosti vyznávačov skialpinizmu, ktorí chcú
uniknúť z preľudnených zjazdoviek do tichej
prírody hôr a lyžovať v neporušenom snehovom
prašane. Okrem upravených zjazdových trás sa
v slovenských lyžiarskych strediskách nachádzajú i bežkárske trate, snowboardingové areály,
lyžiarske školy a škôlky, či požičovne lyžiarskej
výstroje. Na svoje si prídu aj nelyžiari. Pripravená je pre nich bohatá ponuka adrenalínových
atrakcií, ako je snowtubing, kitewing, bobové
a sánkarské dráhy či klziská. Samozrejmosťou
väčšiny kvalitných stredísk je umelé zasnežovanie, nočné lyžovanie a široký výber reštauračných služieb. Najlepšie lyžiarske strediská sú
vybavené aj aprés ski barmi, rôznymi centrami
zábavy a pre návštevníkov organizujú mnohé
zaujímavé podujatia. Jedným z veľmi obľúbených zimných športov sú preteky psích záprahov, ktoré majú na Slovensku dobré podmienky

a dlhoročnú tradíciu. Horská obec Turecká býva
zase pravidelne dejiskom Krňačkových pretekov, počas ktorých si návštevníci môžu vyskúšať
jazdu na tradičných drevených saniach – krňačkách, a premeniť tak obyčajnú sánkovačku na
obrovské dobrodružstvo a zábavu.

Zaujímavé podujatia
Návštevníci Slovenska sa môžu nechať strhnúť
mnohými jedinečnými pravidelne sa konajúcimi
športovými, kultúrnymi či folklórnymi podujatiami s neopakovateľnou atmosférou.
Hlavné mesto Slovenska – Bratislavu, každoročne
počas Korunovačných slávností zahalí rúško stredoveku s kráľmi a kráľovnami, šľachtou, trubadúrmi a tisíckami zvedavých divákov. Prezentáciou
významnej slovenskej a zahraničnej hudobnej
tvorby je najprestížnejší medzinárodný festival
na Slovensku s dlhoročnou tradíciou – Bratislavské hudobné slávnosti. Najväčším hudobným
festivalom pod holým nebom na Slovensku je
festival Pohoda, ktorého dejiskom je trenčianske
letisko. Festival filmov o umení pod názvom Art
Film Fest v Košiciach patrí v súčasnosti medzi
najvýznamnejšie filmové podujatia v Strednej
Európe. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sa na viacerých miestach Slovenska konajú folklórne festivaly. Tie najväčšie
možno vidieť vo Východnej, na Myjave, v Terchovej a Detve, kde je ľudové umenie a folklór cítiť
na každom kroku. Hrôzostrašná atmosféra, ale
aj dobrá nálada vládnu areálu najkrajšieho slovenského zámku v Bojniciach počas Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel. Jedinečným
festivalom dobrého humoru a satiry, s účasťou
špičkových divadelných, kabaretných, hudobných
slovenských a zahraničných umeleckých súborov a sólistov, sú Kremnické gagy. Dni majstrov
ÚĽUV v Bratislave patria medzi najvýznamnejšie
a najväčšie podujatia, ktoré predstavujú ľudové

remeslá na Slovensku. Priamo pred očami návštevníkov predvádzajú svoje umenie najvýznamnejší majstri tradičných umeleckých remesiel.
Unikátnym podujatím pre všetkých milovníkov
divadelného umenia sú Zámocké hry zvolenské,
odohrávajúce sa v neopakovateľnej atmosfére na
historickom nádvorí Zvolenského zámku. Medzi
najvýznamnejšie športové podujatia na Slovensku patrí bežecký Medzinárodný maratón mieru,
konajúci sa od roku 1924 v Košiciach, vďaka čomu sa zaslúžene môže pýšiť prívlastkom najstarší
maratón v Európe.

Tradičná chuť Slovenska
Okrem bohatej ponuky kultúry, historických pamiatok a širokých možností športového či spoločenského vyžitia dokáže Slovensko uspokojiť
požiadavky aj tých najnáročnejších gurmánov.
Tradičná slovenská kuchyňa praje najmä milovníkom syrov a mliečnych výrobkov. Najtypickejším slovenským národným jedlom sú bryndzové
halušky so slaninou, ktoré možno doplniť črpákom hustej žinčice. Za vyskúšanie stoja však
i mnohé ďalšie osvedčené slovenské jedlá, ako sú
chlieb s masťou a cibuľkou, domáce údené aj neúdené syry. Návštevníci tiež môžu ochutnať fazuľovú polievku či cesnačku, servírovanú priamo
v chlebovom bosniaku, alebo skvelú kapustnicu
s údeným mäsom, klobásou a hubami. Sladká
bodka na záver v podobe Skalického trdelníka,
prvého slovenského chráneného výrobku, či
Bratislavských rožkov s bohatou makovou alebo
orechovou plnkou zaručí jedinečné potešenie.
Neopakovateľnou gastronomickou udalosťou sú
husacie hody, ktorými sa preslávila najmä obec
Slovenský Grob. Chutné slovenské špeciality
v atmosfére typických kolíb a salašov sú ideálnym spojením gurmánskeho zážitku umocneného očarujúcim prostredím. Kvalitné jedlo si
možno vychutnať nielen v tradičnom prostredí
ktoré ponúka výborné regionálne špeciality, ale
i v najmodernejších prvotriednych reštauráciách.
Kulinársky pôžitok korunujú kvalitné slovenské
vína z vinárskych regiónov Slovenska, od východoslovenskej Tokajskej oblasti až po Malokarpatskú vinohradnícku oblasť.

Tipy na podujatia
• Slovak food festival Bratislava
• Grilliada Banská Bystrica
• Gurmán Fest Bratislava
• Gurmán Fest Košice
• Trdlofest Skalica
• Majstrovstvá sveta vo varení a jedení
bryndzových halušiek v Tureckej a Terchovej

Vínne cesty
Malokarpatská vínna cesta
Nitrianska kráľovská vínna cesta
Tokajská vínna cesta
Hontianska vínna cesta
Požitavská vínna cesta
Vínna cesta Záhorie

--------------------------------------------------------

BRATISLAVA
A OKOLIE

Tipy na výlety

1. tip: Bratislava, mesto s históriou
Hlavné mesto Slovenska láka návštevníkov bohatou
históriou, prírodou ale aj modernými stavbami. Len
málokto vynechá Bratislavský hrad, s Historický
múzeom a prekvapia vás aj záhrady Bratislavského hradu s výhľadom na mesto. Do Starého mesta môžete
ísť malebnými uličkami podhradia k Dómu sv. Martina. Tento gotický chrám bol svedkom korunovácie 19
rakúsko-uhorských kráľov a kráľovien, vrátane panovníčky európskeho významu Márie Terézie. Svojou atmosférou zaujme aj Hlavné námestie, mimoriadne
bohaté na historické a kultúrne pamiatky. Nachádza
sa tu niekoľko palácov, Múzeum mesta Bratislavy,
Stará radnica a atmosféru dotvára Rolandova fontána. Vzácne anglické gobelíny zo 17. storočia a obrazáreň môžete vidieť v Primaciálnom paláci. Klenotom secesie je neďaleký Modrý kostolík, s modrou
omietkou aj strechou. Prehliadku od hradu cez uličky
Starého mesta môžu návštevníci absolvovať celoročne

historickým vláčikom. Na pravom brehu Dunaja
nájdete oddych v najstaršom verejnom parku v Strednej Európe Sade Janka Kráľa, ktorý založila Mária
Terézia. Ukončuje ho závesný Most SNP s kaviarňou
UFO s úžasným výhľadom na okolie Bratislavy. Dunaj
si môžete užiť aj pri plavbe vyhliadkovou loďou. Na výber je viacero okruhov, od Bratislavského, až po Devín
alebo na druhú stranu do Gabčíkova.

2. tip: Zaujímavosti na Dunaji
Nudiť sa nebudete ani v okolí Bratislavy. Dunaj, Malý
Dunaj a dunajské ramená ponúkajú vodnú turistiku,
splavy či rybolov. V Devíne, zrúcanine hradu nad sútokom Dunaja a Moravy, je múzeum a ponúka prekrásnu
vyhliadku. Náučný chodník Nivou rieky Moravy
je najdlhší na Slovensku. Pre milovníkov vody a adrenalínu odporúčame návštevu areálu Divokej vody
v Čunove. Neďaleko je aj zaujímavé európske múzeum moderného umenia Danubiana. Slnečné jazerá
v Senci lákajú v lete štrkovými jazerami a počas roka
akvaparkom Aquathermal Senec s termálnou vodou.
Prekvapením je Včelársky skanzen s Múzeom včelárstva v Kráľovej pri Senci, najväčší včelársky skanzen v Strednej Európe.

3. tip: Od gotiky po Štúra
V Mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur môžete
navštíviť gotický kostol z 13. stor. Malokarpatské
múzeum v Pezinku, s najväčšou zbierkou unikátnych vinohradníckych lisov, vám priblíži históriu
vinohradníctva a vinárstva. V pivniciach renesančného zámku s anglickým parkom je celoročná výstava
Národný salón vín, s možnosťou ochutnávky. Na
Pezinskej Babe si užijete turistiku a v zime lyžovanie. Modra je okrem vína známa Múzeom Ľudovíta
Štúra či Múzeom slovenskej keramickej plastiky. Vyjsť

môžete aj na Veľkú homoľu, turistickú rozhľadňa na
709,2 m vysokom vrchu v Malých Karpatoch. Najkrajší hrad v Malých Karpatoch Červený Kameň ponúka múzeum bytovej kultúry šľachty a meštianstva
a historických zbraní. Okrem unikátne zachovaného
obranného systému bývalej renesančnej pevnosti tu
môžete vidieť aj systém rozľahlých podzemných pivníc, ktorý je najväčším v Strednej Európe.

4. tip: Záhorie si zamilujete
V anglickom parku v Malackách si môžete pozrieť
Pálffyovský kaštieľ so zrekonštruovanou Pálffyovskou izbou s dobovým nábytkom. Navštívte
aj františkánsky kostol a kláštor s Kaplnkou Svätých schodov. Nachádzajú sa tu krypty Pálffyovcov
a františkánskych mníchov. Na Záhorí je aj najstaršie mariánske pútnické miesto na území bývalého Uhorska – Mariánka. Osvieženie nájdete v bio
bazéne Borovica na kúpalisku Kamenný mlyn. Za
históriou sa vydajte na Pajštún, zrúcaninu stredovekého strážneho hradu nad obcou Borinka, alebo
na Plavecký hrad, ktorý je zrúcaninou stredovekého strážneho hradu na západnom úpätí Malých
Karpát. Vo Veľkých Levároch objavte Habánsky
dvor, pamiatkovú rezervácia ľudovej architektúry
a Múzeum habánskych remesiel.

Vzdialenosť z Bratislavy do najvzdialenejšieho cieľa: 45 km (Bratislava – Veľké Leváre)
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TRNAVA
A OKOLIE

Tipy na výlety

1. tip: Po vode za sladkým pokušením
Trnavský región spája s Juhomoravským krajom
spoločná atrakcia – unikátna vodná cesta Baťov
kanál. Dostanete sa k nemu zo Skalice. Bol vybudovaný v 30. rokoch minulého storočia na zavlažovanie územia. V súčasnosti sa využíva na
turistické účely a umožňuje kombinovať vodnú
turistiku, cykloturistiku a aktívny oddych. Na
trase Skalica – Sudoměřice sa nachádza aj výnimočná technická pamiatka Výklopník s vyhliadkovou vežou. V Skalici nájdete aj 13 skalických pamiatok, ktoré spoznáte pri prehliadke
so sprievodcom. Ochutnajte tu typický Skalický
trdelník. Pobyt si môžete spestriť aj cykloturistickým výletom zo Skalice do Zlatníckej
doliny (7 km), ktorou prechádza niekoľko cyklotrás. Vyznávači pešej turistiky sa môžu vybrať na
náučný chodník Smolenický kras. Príjemná prechádzka vás zavedie cez krasovú dolinu Hlboča,
cez lúku Vlčiareň k jaskyni Driny a odtiaľ do časti
Jahodník. Jaskyňa Driny je jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Prehliadkový
okruh meria 450 m s prevýšením 10 m a zdolávať
budete 151 schodov. Teplota vzduchu je 7,1 až
7,8 °C. V úzkych chodbách a jaskynných sieňach
vás očarí čarokrásna kvapľová výzdoba a sintrové
záclony so zúbkovitým lemovaním.

2. tip: Malý Rím a svetové vína
V Trnave, či Tirnavii – regióne svetových vín
– ochutnajte tento nápoj kráľov. Zážitkom je náv-

števa niektorej zo skrytých klenbových pivníc ako
aj miestnych top vinárstiev. Trnava sa nazýva aj
Slovenský Malý Rím, nachádza sa tu 8 kostolov
a dve synagógy. Medzi najhodnotnejšie sakrálne pamiatky patrí prvý ranobarokový kostol na
Slovensku – Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Najstarším kostolom v Trnave je pôvodne románsky

splav Malého Dunaja. Celá rodina nájde zábavu v termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi –
Thermal Corvinus, ktoré sa nachádza 35 km od
Tomášikova. Je tu 9 bazénov s teplotou vody 25 až
37 °C. Termálna voda je vhodná na choroby pohybového aparátu. V areáli sa nachádza lanový park
Tarzánia, kde zábavu nájde celá rodina, vrátane
najmenších Tarzančekov.

4. tip: Čaro svetoznámych kúpeľov

Kostol sv. Mikuláša. Netradičnejšia je Cesta po
stopách medoviny, ktorá je považovaná za staroslovanský nápoj. Naši predkovia jej prikladali
výnimočný a slávnostný charakter, pili ju len pri
významných príležitostiach. Degustovať až 8
druhov tohto nápoja môžete v Dolnej Krupej.
V tamojšom kaštieli vraj Beethoven skomponoval
prekrásnu Sonátu mesačného svitu.

Na severovýchode Trnavského kraja vás privíta
svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany. Kúpele
sú známe unikátnymi prameňmi sírnej termálnej
vody a nenapodobiteľným liečivým bahnom, ktoré
liečia najmä ochorenia pohybového aparátu. Prejsť
sa môžete po najdlhšom krytom Kolonádovom
moste (156 m) so symbolom kúpeľov – Barlolámačom. O dejinách balneológie sa dozviete viac
v Balneologickom múzeu, jedinom svojho druhu na Slovensku. Príjemné sú aj turistické vychádzky do okolia s množstvom cyklistických trás a in-line korčuľovanie okolo vodnej nádrže Sĺňava.

3. tip: V kraji vody
Unikátnou stavbou z roku 1895 je vodný mlyn
v Tomášikove. Nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja. Je v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie a s prevádzkyschopným mlynským zariadením.
V Jahodnej si môžete požičať lodičku a užiť si

Vzdialenosť z Trnavy do najvzdialenejšieho cieľa: 65 km (Trnava – Skalica)
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TRENČÍN
A OKOLIE

Tipy na výlety

1. tip: Kopaničiarske dobrodružstvá
V Myjavských kopaniciach môžete navštíviť rodisko generála Milana Rastislava Štefánika, obec
Košariská s pamätnou izbou. Na bicykloch sa vydajte
po červenej trase Kopaničiarskej cyklomagistrály

z miestnej produkcie. O histórii a osobnostiach
obce sa dozviete v renesančnom Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach. Cestou do Trenčína
nemôžete obísť hrad Beckov. Týči sa na 60 m vysokom strmom brale nad obcou rovnakého mena.
Bol hradom kráľov, mocných veľmožov a rytierov
a odolal Tatárom aj Turkom. Asi 20 km od Beckova sa nachádza tretí z trojuholníka hradov – zrúcanina hradu Tematín. S výškou takmer 600 m
nad morom je výraznou dominantou Stredného
Považia. Po historickej časti cesty môžete zažiť
trochu adrenalínu v Bikeparku Kálnica. Ponúka
18 rôzne náročných tratí a funguje tu aj biková
škola a škôlka pre deti. Na požičanom bicykli sa
môžete vydať na cyklotúru do Beckova, na Tematín a do Čachtíc.

3. tip: V hrade pána Váhu a Tatier

cez Brezovú pod Bradlom do Bukovca. Myjavu uvidíte ako na dlani zo 60 metrov vysokej tzv. Myjavskej
veže, miestneho evanjelického kostola. V Brestovskej pálenici spoznajte proces destilácie ovocia
a absolvujte koštovku ovocných destilátov. Pálenica je
súčasťou tzv. Kopaničiarskej ovocno-destilátovej
cesty s možnosťou ďalších 10 zastávok. Osvieženie
nájdete v priehrade Stará Myjava v rovnomennej
rekreačnej oblasti. Vyskúšať tu môžete lanové centrum.

2. tip: Na bicykli za legendami
Kto by nepoznal legendu o „krvavej grófke“? Návštevu Čachtického hradu môžete spojiť s ochutnávkou Báthoryčkinej krvi – červeného vína

stránke). Nazrite do Studne lásky, ktorú podľa
povesti kopal Omar, aby vyslobodil svoju Fatimu
a vystúpte aj do Matúšovej veže. Na 3. poschodí
nájdete pracovňu pána Váhu a Tatier Matúša Čáka
Trenčianskeho. Údajne mu patrilo až 50 hradov.
Z terasy historického hotela Elizabeth uvidíte
aj rímsky nápis v latinčine na hradnej skale. Je
najsevernejšou zachovanou rímskou pamiatkou
v Strednej Európe na sever od Dunaja.

4. tip: Romantika na zámku a ZOO
Najstaršia slovenská zoologická záhrada
sa nachádza v Bojniciach. Oslávila už 60 rokov
a s takmer tromi tisíckami zvierat patrí k najvzácnejším na Slovensku. Nemôžete vynechať ani Bojnický zámok. Osobité čaro má, keď sa spojí s nejakým jedinečným podujatím, ktoré nájdete na ich

V Trenčianskych Tepliciach si oddýchnite na
kúpalisku Zelená žaba. Popri plávaní, športových
aktivitách a zábave tu nevynechajte ani saunový
svet so štyrmi saunami situovanými v lese, ktorý
je unikátny v Strednej Európe. Dobre oddýchnutí
ešte stihnete nočnú prehliadku Trenčianskeho hradu (termín si prekontrolujte na ich web

web stránke. Pri prehliadke budete prechádzať Zlatou sálou so zlatým stropom, ale aj Orientálnym
a Modrým salónom, Mramorovou či Erbovou
sieňou. S históriou baníctva v regióne sa môžete
zoznámiť pri sfáraní do hnedouhoľnej bane Cígeľ
v Hornonitrianskom banskom skanzene.

Vzdialenosť z Trenčína do najvzdialenejšieho cieľa: 70 km (Trenčín – Bojnice)
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ŽILINA
A OKOLIE

Tipy na výlety

1. tip: Obdivované
drevenice aj betlehem
Malebnú podhorskú obec Čičmany preslávili drevenice s bielou ornamentálnou výzdobou exteriérov
domov. V neďalekej Rajeckej Lesnej je možné obdivovať jedinečný pohyblivý drevený betlehem,

jednu z najväčších drevorezieb svojho druhu na
svete. Oázou relaxu sú Kúpele Rajecké Teplice.
Termálne liečivé pramene s teplotou 38 °C poskytujú okrem liečebných procedúr aj príjemný oddych
a načerpanie nový síl. Celoročne slúžia návštevníkom dva vnútorné a tri vonkajšie bazény, saunový
svet a dvojitý turecký kúpeľ. Jedinečnú atmosféru
Žiliny vytvára štvorcový pôdorys historického námestia a budovy s arkádami. Na mesto a okolie sa
môžete z výšky pozrieť z Burianovej veže, alebo
z veže Budatínskeho zámku. S mobilným telefónom sa na 81 antikorových tabuľkách s QR kódom
dozviete viac o historických budovách mesta.

Terchová – rodisko Juraja Jánošíka (slovenský Robin Hood), je bránou do najkrajších častí
Národného parku Malá Fatra. Najatraktívnejšie sú Jánošíkové diery, sústava kaňonov
s rebríkmi a lavičkami, vhodná aj pre rodiny s deťmi. V zime sú z vodopádov nádherné
ľadové kaskády. V okolí je najhustejšia sieť
cyklotrás na území Slovenska (viac ako 600
km). Tipom pre lyžiarov je Vrátna Free Time
Zone. Na Oravskom hrade, najnavštevovanejšom na Slovensku, návštevníkom historických sál predstavia rozprávky a filmy, ktoré boli
natočené na hrade. Napríklad prvý film o Drakulovi – Upír Nosferatu z roku 1922, či Dračie
srdce II. Iný pohľad na dominantu Oravy získate pri plavbe plťou. Lyžiari si prídu na svoje v Ski parku Kubínska hoľa a lyžiarskom
stredisku Roháče-Spálená. Turistickí nadšenci by nemali vynechať návštevu oravskej časti
Tatranského národného parku – Roháče. Rodiny s deťmi určite nadchne prechádzka k bývalej
Ťatliakovej chate odkiaľ je možné pokračovať
k Roháčskym plesám a pozrieť si Roháčsky
vodopád. K najkrajším múzeám ľudovej architektúry v Európe patrí Múzeum oravskej dediny v Brestovej, ktoré pôsobí ako skutočná
dedina z konca 19. storočia.

3. tip: Aj v horách do vody
Romantická Kvačianska dolina odhalí v časti
Oblazy unikátnu technickú pamiatku – vodné
mlyny. Kvačianskou dolinou môžete prejsť aj
na bicykli. V kúpeľnej obci Lúčky sa dá po celý
rok relaxovať v Aqua-Vital Parku. Raritou je

nezamŕzajúci 13 metrov vysoký kaskádovitý vodopád v centre obce. Z Hrabovskej doliny vás
kabínková lanovka vyvezie do strediska Malinô
Brdo. Dolu to zvládnete na kolobežke, v bikeparku na zjazdovom horskom bicykli a v zime na
lyžiarov čaká 3 900 m dlhá zjazdovka. Z hornej
stanice sa po červenej a neskôr žltej turistickej značke dostanete za 45 minút do unikátnej
obce Vlkolínec, zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Na záver dňa nájdete
relax alebo zábavu v liptovských akvaparkoch
– Tatralandia alebo Gino Paradise Bešeňová. Oba sú v prevádzke po celý rok, Tatralandia
vďaka termálnej vode a v Bešeňovej pocítite silu
jedinečnej geotermálnej vody.

4. tip: Krása a ľad pod zemou
V lete si užite turistické a cykloturistické
chodníky a trasy, ale aj oddych a zábavu na
vodnej priehrade Liptovská Mara. Múzeum
liptovskej dediny dokumentuje ľudovú architektúru Liptova a predstavuje najvýznamnejšie
kultúrne pamiatky z jedenástich zatopených
obcí. V Demänovskej doline navštívte nádherné jaskyne. Krasová Demänovská jaskyňa
slobody je najnavštevovanejšou na Slovensku.
Uvidíte úžasné kvapľové útvary rozličných farieb, tajuplný podzemný tok Demänovky aj čarokrásne jazierka. Len o dva kilometre ďalej je
jedna z prvých známych jaskýň na svete – Demänovská ľadová jaskyňa. Obdivovať tu môžete
prekrásne ľadopády, ľadové stalagmity či
stĺpové výplne. Vyberte sa aj k najväčšiemu prírodnému jazeru v Nízkych Tatrách Vrbickému
plesu. Je ľadovcového pôvodu a svojim vznikom
sa podobá na plesá vo Vysokých Tatrách.

Vzdialenosť zo Žiliny do najvzdialenejšieho cieľa: 99 km (Žilina – Roháče-Spálená)
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2. tip: Po stopách
slovenského zbojníka
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PREŠOV
A OKOLIE

Tipy na výlety

cyklotrás určených pre všetkých – rodinky s deťmi,
milovníkov horskej a cestnej cyklistiky, športovcov aj
začínajúcich cyklistov.

1. tip: Tatry – kráľovstvo ticha
Vo Vysokých Tatrách toho zažijete naozaj veľa. Člnkovanie na Štrbskom plese má viac ako 130-ročnú

históriu. Nádherné pohľady na Solisko vás pri tom
môžu inšpirovať k úžasným výletom lanovkou na
Skalnaté pleso, kde sa na oblohu pozriete hvezdárskym
ďalekohľadom v tamojšom Observatóriu. Visutá červená lanovka vás vyvezie až na Lomnický štít, druhý najvyšší štít Tatier, do kráľovstva ticha. Okrem
jedinečných pohľadov je veľkým zážitkom aj noc
strávená na tomto končiari, pohodlne v apartmáne.
Pešo sa zo Štrbského Plesa môžete vybrať napríklad
na dvojhodinovú túru na ďalšie, z viac ako 80 tatranských plies, Jamské pleso. Cestou na Popradské
pleso sa asi za poldruha hodiny dozviete ako vznikli Tatry, aké stromy, živočíchy a rastliny žijú v našich
veľhorách. Zaujímavé pre všetky vekové a výkonnostné skupiny sú aj túry po viac ako 600 km turistických
chodníkoch. Tatry a Prešovský kraj môžete spoznať
aj na bicykli. Vyberte si z viac ako 300 km značených

2. tip: Poklady histórie na Spiši a Šariši
V týchto regiónoch objavíte cennú históriu, ktorá
má čestné miesto v Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Gotická cesta vás zavedie do srdca Spiša
– z historického námestia v Poprade – Spišskej
Soboty, cez Levoču, kde je najvyšší drevený oltár
na svete, na dominantu regiónu – Spišský hrad so
Spišskou Kapitulou a vzácnym kostolíkom v Žehre. V neďalekom Kežmarku vás zaujme artikulárny
kostol bez jediného klinca. Úchvatná je aj slovenská
gotická perla v regióne Šariš – Bardejov. Námestie
s historickou radnicou a Bazilikou sv. Egídia, hradby
s baštami a židovské suburbium boli pre svoju jedinečnosť tiež zapísané do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. V neďalekých preslávených kúpeľoch
načerpáte sily a nájdete oddych. Chodievala sem,
okrem iných, aj cisárovná Sisi. Zaujímavý je skanzen
v Bardejovských Kúpeľoch, v ktorom sa nachádzajú

aj dva drevené kostolíky, prenesené sem z dediniek
Zboj a Mikulášová. Pokračovať ďalej môžete do hradu
so skanzenom v Starej Ľubovni.

3. tip: U hrdých Goralov
Červený kláštor je opradený legendami o lietajúcom mníchovi Cypriánovi, známom bylinkárovi.
Prehliadka múzea vám poodhalí spôsob života
mníchov, ktorí tu v minulosti žili. Osvieženie
nájdete v Kúpeľoch Smerdžonka. V čarokrásnej
prírode Pieninského národného parku je to
ideálne miesto na vyliečenie tela a povzbudenie ducha. V Pieninách sa môžete plaviť na pltiach po hraničnej rieke Dunajec a obdivovať
nádhernú scenériu národného parku. Rázovitá
goralská obec Ždiar leží na severe Slovenska medzi Belianskymi Tatrami a Spišskou Magurou a je
známa svojimi folklórnymi tradíciami aj architektúrou. Drevenice majú modré škárovanie a ich
okenné rámy a drevené trámy zdobia ornamenty.
Ešte donedávna sa Ždiarčania v nedeľu a cez sviatky obliekali do goralských krojov.

4. tip: V lete turistika, v zime lyže
Jedinou sprístupnenou jaskyňou vo Vysokých Tatrách
je Belianska jaskyňa. Patrí medzi najviac navštevované jaskyne na Slovensku. V Sun Bachledova
nájdete všetko, čo v prírode a pri aktívnom oddychu
potrebujete. Vyskúšajte bike park, vyhliadkovú vežu,
či bobovú dráhu. V zime si tu môžete perfektne zalyžovať, podobne ako v ďalších zimných strediskách
a areáloch. V Poprade sa po celý rok môžete zabaviť
v najväčšom a najekologickejšom akvaparku AquaCity Poprad, kde si na svoje príde každý. Jednou
z najkrajších oblastí Slovenska je aj Slovenský raj.
Objavujte tu krasové planiny, riečne kaňony, rokliny
a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, podzemný svet
jaskýň a priepastí i bohato zastúpenú faunu a flóru.
Navštíviť tu môžete aj jednu z najväčších ľadových
jaskýň v Európe – Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

Vzdialenosť z Vysokých Tatier do najvzdialenejšieho cieľa: 150 km (Vysoké Tatry/Štrbské Pleso – Bardejov)
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tická budova na rohu Mlynskej a Štefánikovej ulice, dom staviteľa Jakaba, ktorý postavil aj Štátne
divadlo v tomto meste. Každú hodinu sa ozve v parku medzi Dómom sv. Alžbety a Štátnym divadlom
zvonkohra s dvadsiatimi dvoma zvonmi. V lete sa
do jej rytmov pridá aj spievajúca fontána.

1. tip: Historické Košice
Pulzujúca Hlavná ulica s čarovnými priľahlými
uličkami je dobrou voľbou pre začiatok spoznávania
Košíc. Neprehliadnuteľný je Dóm sv. Alžbety, najväčší gotický kostol v Európe s kapacitou až 5 tisíc
ľudí. Zároveň to je najvýchodnejšia gotická katedrála západného typu v Európe. Urbanova veža,
druhá najstaršia pamiatka v Košiciach, pochádza
z prvej polovice 14. storočia a pôvodne slúžila ako

zvonica Dómu. Miklušovu väznicu, v ktorej bola
aj mučiareň, nájdete v priestoroch dvoch patricijských domov neďaleko Hlavnej ulice, s Katovým
bytom. Dominantou jej nádvoria je orientálna
stavba – replika tureckého domu Rodoštó. V rokoch 1720-1735 tu v exile žil a zomrel posledný
vodca protihabsburského povstania – František II.
Rákóczi. Pohľad upúta aj Jakabov palác, neogo-

2. tip: Cesta do raja a za pamiatkami
Región Spiš je centrum významných pamiatok a prekrásnej prírody. Pri Národnom parku
Slovenský raj sa nachádza niekoľko kultúrno-historických pamiatok zapísaných v Zozname
svetového dedičstva UNESCO. Spišský hrad je
jedným z najpozoruhodnejších pamiatok v Európe. Zaujímavé sú aj kaštieľ v Markušovciach
s letohrádkom Dardanely, či rímskokatolícky
Kostol nanebovzatia Panny Márie v Spišskej
Novej Vsi, ktorý má najvyššiu kostolnú vežu (87
m) na Slovensku. Slovenský raj má najhustejšiu
sieť turistických chodníkov a cyklotrás v dĺžke
viac ako 300 km. Návštevníkom ponúka aj 33 km
náučných chodníkov a 110 km cyklotrás. Je charakteristický členitým krasovým územím s množstvom roklín, tiesňav, úzkych dolín a kaňonov,
ako Prielom Hornádu, Suchá Belá, Kyseľ, Tomášovský výhľad, Kláštorisko, Palcmanská
Maša, Hrabušice, Čingov, Dedinky, Mlynky,
Stratená a ďalšie. Osobitú atmosféru turistiky tu
zabezpečujú rôzne zabudované rebríky, mostíky,
lavičky, stúpačky a reťaze, bez ktorých by prechod
mnohými tiesňavami ani nebol možný.

3. tip: Za pamiatkami
UNESCO a nápoj kráľov
Viacero unikátnych pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO sa nachádza na

Dolnom Zemplíne. Prvou je pôvabný gréckokatolícky drevený kostolík v Ruskej Bystrej
s prekrásnym barokovým ikonostasom. Pri prechádzkach do prírody objavíte Vihorlat s Morským Okom, horským jazerom sopečného pôvodu. V tejto časti Slovenska by ste nemali obísť
ani skutočne unikátnu oblasť bukové pralesy,
ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Až 40 m vysoké buky sa dožívajú 150200 rokov. Zabaviť a oddýchnuť si môžete v Thermalparku Šírava na Zemplínskej šírave, alebo Vinianskom jazere. Večerný program vám vyplní
vinohradnícka oblasť Tokaj. V Tokajských pivniciach by ste nemali odolať degustácií tokajského
vína a miestnych regionálnych špecialít v obciach
Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Viničky, ale aj návštevou
vyhliadkovej veže v tvare suda vo vinohradoch.

4. tip: Objavte podzemnú krásu
Pobyt na východe Slovenska môžete zakončiť
v Gemeri. V Rožňave uvidíte priestranné štvorcové námestie, najväčšie svojho druhu na Slovensku. Obísť by ste nemali ani Betliar, kaštieľ
rodiny Andrássyovcov s prekrásnym parkom,
ale aj hrad Krásna Hôrka a mauzóleum Andrassyovcov v Krásnohorskom Podhradí. Je tu
viacero gotických kostolíkov v Koceľovciach,
Štítniku a Ochtinej. Celé to umocní následná
návšteva niektorej z jaskýň, ktoré sú zapísané
v Zozname svetového ddičstva UNESCO. Na výber tu máte Domicu, Gombaseckú a Jasovskú
jaskyňu, jedinečnú Ochtinskú aragonitovú
jaskyňu, či Krásnohorskú jaskyňu. Ľutovať
nebudete ani pri jednej. Ak sa posuniete až do
Dobšinej, tak sa môžete schladiť aj v prekrásnej
Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Vzdialenosť z Košíc do najvzdialenejšieho cieľa: 125 km (Košice – Ruská Bystrá)

--------------------------------------------------------

Košice
a okolie

--------------------------------------------------------

BANSKÁ BYSTRICA
A OKOLIE

Tipy na výlety

1. tip:
História a okolie Medeného mesta
Centrom regiónu s najvýznamnejšími banskými pamiatkami a banskou tradíciou na území bývalých
stredoslovenských banských miest je Banská
Bystrica. Preslávila sa ťažbou medi, preto ju aj nazývali Medené mesto. Centrom je Námestie SNP, obklopené starými mešťanskými domami. Už takmer

štvrť tisícročia je na rovnakom mieste banskobystrická Radnica. História kamennej fontány uprostred
námestia siaha do prvej polovice 16. storočia, kedy tu
postavili drevený vodovod. Kamennú fontánu nahradil v roku 1895 upravený vodomet, ktorý postupne
dopĺňali skalami. Banská Bystrica sa môže pochváliť
aj barbakanom, ktorý je hlavnou fortifikačnou a zároveň najviditeľnejšou dominantou areálu s Petermannovou vežou-zvonicou. Bystričania vám ukážu aj tunajšiu „Šikmú vežu“, vychýlenú od svojej osi až o 68
cm. V Kostole Nanebovzatia Panny Márie môžete

obdivovať oltár Majstra Pavla z Levoče v Kaplnke sv.
Barbory. Súčasnú panorámu mesta dotvára areál Pamätníka SNP s vonkajšou a vnútornou expozíciou.
Pešo alebo na bicykli sa môžete vydať po náučnom
chodníku do Španej Doliny, kde prvé bane otvorili už
v roku 1006. Okrem pamiatok tu môžete obdivovať aj
šikovné ruky žien pri paličkovaní čipky.

2. tip: Tam, kde razia mince
Príjemnou zastávkou bude Bazilika minor v Starých Horách, kam kvôli nálezom striebra uhorský
kráľ Belo IV. pozval banských odborníkov z Nemecka.
V horúcom letnom počasí odporúčame zastávku v neďalekej Harmaneckej jaskyni, v prírodnej rezervácii
Harmanecká tisina. Najstaršie exempláre tisa obyčajného majú neuveriteľných 600 rokov. Na strednom
Slovensku sa dostanete ku geografickému stredu Európy. Tento bod nájdete vyznačený na kameni vedľa
starobylého Kostola sv. Jána Krstiteľa, v Kremnických Baniach. V Kremnici, Zlatom meste, sa už
sedemsto rokov razia mince v najstaršej nepretržite
fungujúcej prevádzke na svete. V minulosti to bolo
jedno z najbohatších miest Uhorska. Dominantou
mesta je mestský hrad s gotickým Kostolom sv. Kataríny z 15. storočia. Najstaršou stavbou je románsky
karner z 13. storočia. Súčasťou hradu je aj Hodinová
veža, zvyšky bývalej radnice, tri bašty a severná Vežová
brána. V Múzeu mincí a medailí si návštevníci môžu
vyskúšať vlastnoručné razenie mincí.

3. tip: Strieborné mesto
Ďalším skvostom je Strieborné mesto – Banská
Štiavnica. V historickom jadre, ktoré je pamiatkovou rezerváciou, môžete vidieť až 360 umelecko-historických pamiatok. Mesto a okolie boli v roku 1993
zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Banskoštiavnická Kalvária je jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok na Slovensku. Technickým
unikátom sú štiavnické tajchy, jedinečné zásobárne
vody pre banské a technické podniky mesta, dnes rekreačné oblasti. Do lokality UNESCO patrí aj prekrásny kaštieľ vo Svätom Antone s umelecko-historickými zbierkami a poľovníckou expozíciou. Trochu
náročnejšou túrou sa dostanete na Pustý hrad pri
Zvolene, ktorý patrí k najväčším pevnostným komplexom v Strednej Európe.

4. tip: Retro kúpalisko
aj UNESCO pamiatka
Zvolen, s dominantou Zvolenský zámok, patrí
medzi najstaršie mestá na Slovensku. Pozrieť si tu
môžete Kostol sv. Alžbety, pozostatky mestského opevnenia, či Lesnícke a drevárske múzeum.
Pred návratom do Banskej Bystrice sa ešte zastavte
v Kúpeľoch Sliač. Vyvierajú tu pramene prirodzenej izotermickej teploty. Okrem retro kúpaliska
s liečivou minerálnou vodou sa príjemne ochladíte
aj v miestnom Kostole sv. Mikuláša z 13. storočia.
Zastaviť sa môžete v pamiatke UNESCO – drevenom evanjelickom kostole v Hronseku. Postavili
ho za jediný rok a bez jediného klinca. Viac zaujímavostí regiónu vám ponúkne Barborská cesta.

Vzdialenosť z Banskej Bystrice do najvzdialenejšieho cieľa: 55 km (Banská Bystrica – Svätý Anton)
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9 000 titulov a 12 000 zväzkov v desiatich jazykoch.
K najvzácnejším patrí dielo Sokrata z roku 1508.

2. tip: Turistika a poznávanie

1. tip: Skryté poklady Nitry
Nitriansky hrad sa vypína na hradnom kopci akoby
uprostred mesta. Dominantou komplexu je katedrála Bazilika sv. Emeráma, biskupský palác a mohutné opevnenie. Katedrála je zaujímavá barokovou
výzdobou, ktorá patrí medzi najkrajšie z tohto obdobia
na Slovensku. V múre opevnenia sa nachádza kazemata, chodba a menšia miestnosť, ktorá pôvodne zabezpečovala ochranu vstupnej brány a mosta. Chodbu

Na pekné túry sa vydajte k zrúcaninám hradov Gýmeš,
neďaleko Jelenca, alebo gotického Hrušova, neďaleko
Topoľčianok. Priamo v Topoľčiankach odporúčame
návštevu monumentálneho klasicistického kaštieľa
s rozsiahlym anglickým parkom. Mobiliár v zámku je
pôvodný, ako ho tu zanechali arcivojvoda Jozef August
Habsburg s manželkou arcivojvodkyňou Augustou,
vnučkou cisára Františka Jozefa I. pri svojom odchode
v roku 1918. Národný žrebčín v Topoľčiankach je
chovom 550 koní štyroch plemien európskou raritou.
Návštevníkov zaujme aj prehliadka Vinárskych závodov s dlhou históriou, s možnosťou degustácie známeho Topoľčianskeho vína. Len 6 km od Topoľčianok
sa nachádza aj jediná zubria obora na Slovensku so
zubrom európskym.

s beladickou lipou, starou okolo 300 rokov, ale aj ginko
dvojlaločné, korkovník amurský a iné dreviny. Bohatšou ponuku vzácnych rastlín a drevín ponúka Arborétum Mlyňany. Nájdete tu viac ako 2 300 drevín
z celého sveta v najbohatšej a najcennejšej zbierke cudzokrajných a najmä vždyzelených drevín na Slovensku.
Arborétum je jedinečným parkom v celosvetovom
meradle, pretože takáto zbierka v podobných klimatických podmienkach nikde inde neexistuje.

4. tip: Hurá do vody, aj po celý rok

v roku 1664 vyhĺbili cisárske vojská pri obliehaní hradu.
Horné mesto, vyrástlo pod hradom. Na Pribinovom
námestí môžete, okrem bronzovej sochy kniežaťa
Pribinu, vidieť aj Malý a Veľký seminár s diecéznou
knižnicou, františkánsky Kostol sv. Petra a Pavla
s kláštorom a Župný dom. V neďalekých Drážovciach (6 km) sa nachádza unikátny románsky Kostol sv.
Michala Archanjela. Apponnyiho kaštieľ v Oponiciach (20 km) je výnimočný unikátnou historickou
knižnicou a anglickým parkom. Knižnica obsahuje

3. tip: Do prírody, s trochou histórie
Cykloturisti sa môžu vydať po Ponitrianskej cyklomagistrále dlhej 55 km. Začína sa v obci Vinodol, prechádza cez Žitavskú pahorkatinu a končí v Topoľčiankach. Pri zastávke v Beladiciach môžete obdivovať
barokovo-klasicistický kaštieľ aj priľahlý park

Nitriansky kraj je aj región vody. Termálne
kúpalisko Vadaš v Štúrove, je najväčším medzi
termálnymi na Slovensku. V bazéne Lagúna si
môžete užiť aj umelé vlnobitie. Vyhľadávaná je aj
Podhájska v okrese Nové Zámky, ktorej bazény
sú napĺňané silne mineralizovanou vodou slanej chuti, bohatej na jód. V Patinciach v okrese
Komárno sa môžete kúpať po celý rok, termálny
prameň má teplotu okolo 27 °C. Pri Leviciach
navštívte termálne kúpalisko Margita-Ilona,
ktoré patrí k najstarším na Slovensku. Rodinná zábava vás čaká v ThermalParku Nitrava
v Poľnom Kesove, neďaleko Nitry.

Vzdialenosť z Nitry do najvzdialenejšieho cieľa: 90 km (Nitra – Štúrovo)
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