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PÁČI SA VÁM DOVOLENKA  
PRI VODE V LETE AJ V ZIME?
NA SLOVENSKU JE MOŽNÉ OBOJE.
Pripravte sa! Bude to veľký výlet, ktorý vás 
nabije energiou neskrotného živlu. Pokojne 
sa pri vode aj ubytujte a užívajte si naplno 
termálne bazény s liečivou vodou a hrejivé 
sauny od výmyslu sveta. Kilometre 
toboganov, divoké rieky a vlnobitia 

ako prvé určite skrotia deti, no dáte sa 
nahovoriť aj vy? Radosť z atrakcií, wellness 
a vodné športy na Slovensku zažijete 
spoločne, v každom počasí a po celý rok. 
A keď vyrazíte do blízkeho okolia, kde 
vzduch chladia vodopády a horské jazerá, 

prekvapia vás výhľady zo skalných štítov, 
starých hradov na kopcoch a tajomné 
bukové pralesy zapísané v UNESCO. 
Slnečný juhozápad je plný termálnych 
prameňov a zákutí s pôvabnými vodnými 

mlynmi. Voňavé vína a rozmanité chute 
Slovenska vám spríjemnia nové priateľstvá.

Pozývame vás do bazénov a k vodám našej 
krajiny!

© Marek Hajkovský
Vodný park Bešeňová
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DO KEMPUDO KEMPUDO KEMPU
PRI JAZERE AJ ZA ZÁŽITKAMI 
Z KOKPITU 

VYRAZTE

Výlety do Malých Karpát s hradmi, mestečkami a dedinami 
s vinohradníckou tradíciou a plnými krásnej majolikovej keramiky.

© Letecké Zážitky.sk
Slnečné jazerá Senec



ULEŤTE SI NA ZÁŽITKOCH

Na športovom letisku v Dubovej pri Modre, len 25 
minút autom od Slnečných jazier, môžete nasadnúť 
do kabíny športového lietadla, a to hneď vedľa 
profesionálneho pilota. Budete krúžiť nad Malými 
Karpatmi s výhľadmi na hrady, vinice a malebné 
dedinky, ale aj nad hlavným mestom. Ak to chcete 
skúsiť radšej pozemnou trasou, tak na hrad Červený 
Kameň je to len do polhodinky od vášho „seneckého 
hlavného tábora“. Alebo vám možno padne 
vhod skôr prechádzka tichým lesom s výstupom 
na rozhľadňu Veľká Homoľa. Nezabudnite, že ste 
vo vychýrenej Malokarpatskej vinohradníckej oblasti 
Slovenska. Miestne lahodné vína zdegustujete 
v Pezinku, Modre, ale aj v ich okolí. Tu získate aj 
keramický suvenír z ručne vyrobenej modranskej 
majoliky.

▶  Rozhľadňa Alexandra Filípka na Veľkej Homoli (709 m n. m.)  
je svojou polohou a výškou najvýraznejším bodom na východnej 
strane južnej časti Malých Karpát. Vrch miestni nazývajú 
aj modranský Kúgel a z výšky takmer 21 m sa pokocháte 
panoramatickým výhľadom na slovenské pohoria v diaľke 
a dovidíte dokonca až na Východné Alpy. 

Slnečné jazerá
slnecnejazera.eu
závisí od počasia

Aquapark Senec
aquaparksenec.sk
24 – 37 °C

Senec | región Bratislava a okolie
Trnava 23 km | Bratislava 30 km

NA SLNKOM ZALIATYCH 
JAZERÁCH 

Pred sto rokmi im hovorili Slovenské Tahiti 
a od 60. rokov 20. storočia majú názov Slnečné 
jazerá. Stohektárovú vodnú plochu ideálnu 
na pohodovú rekreáciu vytvorilo zlúčenie piatich 
bagrovísk štrku, ktoré tu vznikli ešte koncom 
19. storočia. Areál Slnečných jazier sa rozdeľuje na tri 
zóny – Sever, Juh a Východ. Každá z nich ponúka 
rôzne možnosti ubytovania od hotelov, chát až 
po vybavený kemping. Užijete si vodné bicyklovanie 
s pauzou na nečakaných plytčinách priamo v strede 
jazera, plavenie na paddleboardoch či jazdu po brehu 
na e-trojkolkách aj inlajnoch. V tesnej blízkosti jazier 
a kempu navštívte akvapark, v ktorom si odvážlivci 

iste radi vyskúšajú adrenalínovú vodnú jazdu 
v obrovskom lieviku.
Kým si deti priamo na jazere užívajú vodné hrady, 
trampolíny alebo bláznenie sa na toboganoch či 
šmykľavkách v akvaparku, vy si doprajte eukalyptovú 
či bambusovú saunu.

hrad Červený Kameň
OOCR Malé Karpaty 

7VLNY ZÁŽITKOV BLÍZKO HÔR6SLOVENSKO

http://slnecnejazera.eu
http://aquaparksenec.sk


Bratislava Tourist Board
visitbratislava.com

DUNAJDUNAJDUNAJ
PREBRÁZDITE AJ 

Najdlhšia rieka EÚ vám v Bratislave odkryje svoje tajomstvá 
a zapadnete aj do kultúry mestských pláží.

TÚTO PLAVBU SI ZAMILUJÚ DETI, 
BIZNISMENI AJ STARÁ MAMA.

Čakajú vás výhľady na Bratislavský hrad, Devín aj 
na industriálne časti mesta. Spozorujete kormorány 
na divoko vytŕčajúcich konároch plytčín. Z rýchločlna 
či malej jachty vám skúsený kapitán proti prúdu ukáže 
všetky skryté krásy Karloveského ramena Dunaja. 
Smerom dolu zakotvíte na jedlo v prístave Modrá čajka 
s privátnym bazénom i výhľadom na ostrov umenia 
Danubiana. Budete sledovať pláže a kilometrovníky 
na brehu a vedieť, že ste zase o kúsok bližšie 
k Čiernemu moru. Keby ste veľmi chceli, po vode sa 
dostanete do Viedne a Budapešti a možno si vyskúšate 
aj vodné športy a na chvíľku kormidlo.

CHUŤOVKA AKO Z MIAMI

Vyznávači vodného adrenalínu nájdu svoj mikrosvet 
priamo na okraji hlavného mesta. Severná zátoka 
bratislavského jazera Zlaté piesky je v letných dňoch 
a nociach zábavou, plážou aj gastrom priam povestná. 
Wakeboardový vlek tu v hlavnej sezóne ťahá až 
do zotmenia a výstroj do Wakeparku aj na vodné lyže 
vám požičajú. Ak ste kĺzanie po hladine ešte neskúsili 
a radi by ste, tak toto miesto s atmosférou štýlového 
pobrežia si dozaista obľúbite.

Po celodennom bláznení vo vode či zážitkoch z lode vystúpte na breh a preskúmajte bratislavskú 
nielen gastrokultúru. Vyberte sa na jedlo do uličiek Starého Mesta, vyvezte sa na vyhliadku do UFO 
na ikonickom Moste SNP alebo si nájdite v programe kultúrneho leta koncert pod holým nebom.

Jakub Majerčiak @wakelakegs

Silvia Litva Polák | funboat.sk
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TROMFY TROMFY TROMFY 
JUHOZÁPADU SLOVENSKA

TERMÁLNE

V našej krajine vyviera z hlbín zeme spolu 1 943 termálnych 
a minerálnych vôd – 124 z nich je v ochranných pásmach, z toho 82 
je prírodných liečivých vôd. Juhozápad našej krajiny je na termál 
najbohatší.

Nielen v lete, ale aj v zime môžete navštíviť niekoľko 
miest, kde sa dá kúpať v liečivých prameňoch, 
ktoré vám zohriala sama príroda. Mnohé z nich sa 
využívali už od čias starých Rimanov, iné vznikli 
vďaka geologickým prieskumom. Termálne pramene 
na južnom Slovensku vznikli zo starých vrtov 
z naftového prieskumu. Naftu sa nájsť nepodarilo, 
zato sme objavili číru „živú“ a hrejivú vodu. Takmer 
každé mesto a dedina na juhozápade krajiny má 
svoje, čo i len malé, kúpalisko. Najhorúcejší prameň 
vyviera vo Veľkom Mederi, má až 92 stupňov a voda 
z Podhájskej je v Európe absolútnym unikátom. 

Niekoľko termálnych jazierok objavíte aj vo voľnej 
v prírode. Pri väčšine prameňov vyrástli oázy zábavy 
a relaxu vybavené vodnými atrakciami, liečebnou 
či wellness starostlivosťou, ktoré sú pripravené 
presne pre vašu dovolenku. Vyberte sa na prieskum 
Cyklobusom od vody k vode alebo precestujte 
juhozápad krajiny za termálom a sviežimi vodami 
trebárs vlakom. 

krajzazitkov.sk

x-bionic® aquatic sphere
x-bionicsphere.com
33 – 35 °C

Šamorín | región Podunajsko
Bratislava 23 km

Ak ste vysadení na profi vody a hľadáte to 
najmodernejšie v krajine, tak x-bionic® aquatic sphere 
je pravé miesto pre váš maximálny športový výkon 
i vytúženú regeneráciu počas celého roka. V lete 
zaberte v 50 m olympijskom bazéne a vnútorný 
s dĺžkou 25 m využite aj v zime. Ten rekreačný je plný 
atrakcií, ako sú gejzíry a masážne prúdy, no užijete si tu 
aj zdolanie „divokej rieky“. Architekti mysleli aj na akčné 
deti a tínedžerov, ktorí preveria svoje schopnosti 
nindžu v adrenalínovej atrakcii, no nezabudli ani 
na overenú celoročnú toboganovú klasiku. Rezort 
x-bionic® sphere s rozlohou viac ako milión štvorcových 
metrov poskytuje profesionálne podmienky pre výkon 
až 26 olympijských disciplín. Okrem toho je vybavený 
exkluzívnym wellness s vlastným hotelom a rozhodne 
sa netají láskou ku koňom, čo zistíte už pri parkovaní. 
Počas pobytu vyskúšajte aj mestský e-bike v okolí 
rezortu po Dunajskej cykloceste so značkou EuroVelo 6.

PRIPRAVTE SA NA PRVOTRIEDNU 
OLYMPIJSKÚ ZÓNU

Kúpalisko Dudinka | Kúpele Dudince1 0SLOVENSKO
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VIETE, ČO JE KUKKÓNIA?

Ide o starodávny názov Žitného ostrova na juhozápade 
Slovenska – obrovského riečneho ostrova s rozlohou takmer 
1900 km2, najväčšieho v Európe. Tvorí ho územie medzi korytami 
riek Dunaj, Malý Dunaj a sčasti aj najdlhšej rieky Slovenska Váh. 
Vďaka výdatnej zásobe vody a teplému podnebiu je Žitný ostrov 
najúrodnejšou nížinou krajiny a jeho rekreačným srdcom sú 
termálne parky v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi.

PO NAJVÄČŠOM RIEČNOM 
OSTROVE EURÓPY

NA KAJAKUNA KAJAKU NA KAJAKU 

Atraktívne termálne parky Žitného ostrova a celého juhozápadu a výlety 
do kľukatých zákutí Malého Dunaja plných pôvabných prekvapení.

Ede Dömötör, OOCR Žitný ostrov
vodný mlyn Dunajský Klátov



▲  Expedícia do čarovných zátok Malého 
Dunaja sa bude páčiť nielen deťom. 
Len kúsok od Dunajskej Stredy objavíte 
hneď tri vodné mlyny – zachované 
a funkčné technické pamiatky. 
Na celom, nesmierne kľukatom toku 
sú ich však desiatky, každý je iný 
a môžete ich zažiť aj splavom na člne 
alebo sa k nim vydajte nenáročným 
cyklookruhom. 

Cyklookruh k vodným mlynom 
Malého Dunaja
danubeislands.sk

Cyklistika s oddychom 
v termálnej vode 
danubeislands.sk

Thermalpark Dunajská Streda
thermalpark.sk
28 – 39 °C

Dunajská Streda | región Podunajsko
Bratislava 47 km | Komárno 52 km

OBĽÚBENÁ ZELENÁ OÁZA 
S PRÍRODNÝM JAZEROM
Thermalpark v Dunajskej Strede patrí 
k najobľúbenejším rodinným rekreačným strediskám 
južného Slovenska. Užijete si tu štyri vnútorné 
bazény a šesť vonkajších, zasadených do zelene. 
Tri z nich sú naplnené termálnou vodou, ktorá 
priaznivo ovplyvní aj pohyb vášho tela. Malé deti sa 
vybláznia v detskom bazéne s animátormi a nadšenci 
adrenalínu iste z veže vyskúšajú všetkých sedem 
toboganov. Súčasťou kúpaliska je prírodné jazero, 
v ktorom sa môžete kúpať, ale aj plaviť na kajaku 
a nájdete na ňom aj zábavné nafukovacie atrakcie 
„postavené“ priamo na vode. Alebo sa nechajte 
rozmaznávať v masážnom centre a výdych z akčného 
životného tempa si doprajte v saunovom svete. 
A potom sa vyberte na výlet!

OOCR Žitný ostrov

Turizmus regiónu Bratislava 
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Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika
strand.sk
26 – 38 °C

Nové Zámky | región dolná Nitra
Komárno 26 km

VODNÉ 
ZÁŽITKY 
OBKLOPENÉ 
EURÓPSKYMI 
UNIKÁTMI
Do vynoveného termálneho areálu plného stromov 
vstúpite po drevenom moste s pôvabným zákutím 
bývalého mlynského náhonu rieky Nitra. Podľa nálady 
či spoločnosti si môžete potom vyberať, pri ktorom 
z deviatich bazénov zakotvíte najskôr. Pokiaľ vezmete 
so sebou deti, tak na kúpalisku Štrand je voľba jasná. 
Okrem detských bazénov so zvieratkami si šibali užijú 
aj perfektnú hradnú pevnosť s toboganom a vodnými 
delami na jej dobývanie. Vy môžete vyskúšať nový 
sedací bazén s masážnymi prúdmi i masážnymi 
ležadlami. Vysoko mineralizovaná termálna voda 
v ňom blahodarne vplýva na vaše svaly a kĺby či srdce. 
Aktívne vypnúť vám zase pomôže koncentrácia na 18 
obrazcov minigolfu alebo ťah kráľovnou na obrej 
šachovnici. Po relaxe sa vyberte do výnimočných 
miest v okolí.

Thermal Corvinus Veľký Meder
thermal-corvinus.sk
28 – 38 °C

Veľký Meder | región Podunajsko
Komárno 32 km

AZÚROVÉ VLNY  
A SKOKANSKÉ MOSTÍKY

Pôžitok a radosť z termálnej vody budete mať aj 
vo Veľkom Mederi. O zábavu a adrenalín sa postarajú 
vnútorné tobogany so svetelnými efektami, obrovský 
letný toboganový park či populárny skokanský bazén 
s mostíkmi, lezeckou stenou nad vodou i vodopádmi. 
Hrejivá voda, ktorá tu vyviera, uvoľňuje svalstvo, 
prináša oddych a revitalizuje celý organizmus. 
Centrom bazéna s „unášajúcou riekou“ je 
odpočinkový ostrov s fontánou a relaxačnou jaskyňou 
s priezračným vodopádom a perličkovým kúpeľom. 
Jednoznačným víťazom zážitkového kúpania 
v akvaparku je vlnový bazén komfortne prepojený 
s bazénom pre deti. 
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NAPLÁNUJTE SI VÝLET 
DO TAKMER CELEJ EURÓPY 
UKRYTEJ NA JUHU SLOVENSKA
V susednom Komárne ste z kúpaliska Štrand do pol 
hodiny a prechádzku mestom si určite zacieľte 
na atraktívne Nádvorie Európy. Tvorí ho 45 domov 
zo 45 krajín Európy. Na jednom mieste tak môžete 
naraz vidieť a porovnať zvláštnosti a odlišnosti 
napríklad fínskej, grónskej, islandskej, ukrajinskej 
či poľskej architektúry. Budovy zároveň dopĺňajú aj 
veľkolepé sochy uhorských kráľov.

V časoch tatárskych vpádov sa potom ocitnete 
na prehliadke v ohromnej nedobytnej vojenskej 
pevnosti na sútoku Dunaja a Váhu, ktorá je najväčšou 
svojho druhu v strednej Európe. Ak vás lákajú príbehy 
bojovníkov, v Iži, len 5 km od Komárna, nájdete 

rímsku pevnosť Kelemantia, ktorá je zapísaná 
do zoznamu UNESCO a je dôkazom toho, že Dunaj 
tvoril po stáročia severnú hranicu rímskeho impéria.

Ďalším unikátom, ku ktorému to z Nových Zámkov 
nemáte vôbec ďaleko, je jedinečný mlyn. Aj keď 
je vodných mlynov na Žitnom ostrove mnoho, 
ten, ku ktorému vedie najdlhší most s drevenou 
konštrukciou v Európe, je zároveň jediným 
zachovaným lodným mlynom na Slovensku. Most má 
86 m, mlyn kotví v Kolárove a je národnou kultúrnou 
pamiatkou.

lodný mlyn Kolárovo

Marek Mihály

Nádvorie Európy v Komárne
Ústredná pevnosť fortifikačného systému Komárna 
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MŔTVE MORE MŔTVE MORE MŔTVE MORE 
EURÓPY 

OTESTUJTE VYNOVENÝ 
TERMALPARK AJ

Doprajete si vyladenú dávku pokoja, európsky unikátnu termálnu vodu 
a navštívte historickú Nitru – najstaršie mesto na Slovensku.

turecký kúpeľ Hammam | Aquamarin Podhájska



▲  Stojí vysoko na jednom z výbežkov Tribečského pohoria: Dražovský kostolík z 12. storočia s jedinečnou scenériou. V jasnom dni si 
užijete krásny výhľad na okolité rozľahlé polia a najstaršie slovenské mesto Nitra.

▶  Objavte ďalšie neopozerané miesto 
regiónu bohatého na víno, vyberte 
sa do zrekonštruovaného Kaštieľa 
Mojmírovce s krásnym parkom 
a žrebčínom. Od Thermalparku Nitrava je 
vzdialený len niekoľko kilometrov.

shemakesmetravel.com

ODDÝCHNITE SI A ZABAVTE  
SA V ATMOSFÉRE VIDIEKA

Nenápadná dedinka neďaleko Nitry vás prekvapí 
atraktívnym kúpaliskom s hotelom. Zaplávate si 
v celoročne otvorených bazénoch s termálnou aj 
netermálnou vodou a vaše deti očarí úžasne farebný 
vodný hrad s toboganmi. V Thermalparku Nitrava 
sa nechajte unášať divokou riekou, rozmaznávať 
vás budú perličky a možno si trúfnete aj na lezeckú 
stenu. Obľube sa teší najmä vonkajší oddychový 
bazén s vysoko mineralizovanou slanou termálnou 
vodou, ktorá priaznivo pôsobí na kĺby, cievy, 
pokožku aj vlasy, a nechýba ani hotelový wellness 
so saunami a s vírivkou. Akvapark funguje od letnej 
sezóny 2020 a má potenciál stať sa jednotkou medzi 
vyhľadávanými vodnými svetmi Slovenska.

Thermalpark Nitrava
thermalnitrava.sk
32 – 38 °C

Poľný Kesov | región dolná Nitra
Nitra 17 km
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PO CELÝ ROK PO CELÝ ROK PO CELÝ ROK 
NA JUHU VÁS ČAKAJÚ TISÍCE 
ZÁŽITKOV 

Najväčší akvapark Slovenska, výnimočný most 
a vyhliadka do dvoch štátov z najmenšieho pohoria 
Burdy nad Dunajom.

Termálne kúpalisko & wellness centrum 
Aquamarin Podhájska
tkpodhajska.sk
28 – 36 °C

Podhájska | región dolná Nitra
Nové Zámky 27 km

Jeho voda je európskym unikátom a veľkú vodnú 
plochu tvorí desať bazénov, tobogany, vodný svet 
pre deti aj rozmanité atrakcie. Termálne kúpalisko 
& wellness centrum Podhájska je už roky známe 
jedinečnou termálnou vodou, ktorá vďaka účinkom 
podobným moru ležiacemu na hraniciach Jordánska 
a Izraela, liečivo pôsobí napríklad na dýchacie cesty, 
pokožku, cievy a reumu.

Doprajte si preto práve tu blahodarné vaňové kúpele 
z jeho prameňa, ktorý na zemský povrch vystupuje 
z hĺbky takmer dvoch kilometrov. Zážitkové wellness 
centrum Aquamarin tvoria ďalšie bazény, sauny aj 
štýlovo navrhnutý turecký kúpeľ Hammam. 

VYDAJTE SA K MŔTVEMU 
MORU SLOVENSKA
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VÝLET PO TOSKÁNSKY ALEBO 
POHODOVÁ PRECHÁDZKA 
S VEĽKOLEPÝM VÝHĽADOM

Tento výlet si perfektne užijete najmä 
vo dvojici, ale v rozsiahlom parku barokového 
kaštieľa Château Béla sa vybehajú aj deti. 
Vyberte sa do 18. storočia, do malebnej 
dedinky Belá, len 10 km severne od Štúrova. 
Pokiaľ zatúžite po relaxačnej prechádzke 
lesom, tak aj najmenšie a najjužnejšie 
slovenské pohorie Burda, medzi turistami 
málo známe, má niekoľko superlatívov. 
Rozhodne k nim patrí veľkolepý výhľad 
z vyhliadky Skaly. 

Turistiku v Burde zvládne naozaj ktokoľvek, 
a to za každého počasia. Pokochajte sa 
výhľadmi na ústie Hrona, meander Dunaja, 
Štúrovo, zrekonštruovaný historický 
Most Márie Valérie či maďarský Ostrihom 
s bazilikou a kopcom Vaskapu nad ním. 
A keď sa vrátite do mesta, je čas na chutné 
jedlo a lahodnú zmrzlinu.

Henrietta Tothova

VADAŠ Thermal Resort Štúrovo
vadasthermal.sk
28 – 40 °C

Štúrovo | región Podunajsko
Štúrovo

Cestovaním za termálnymi prameňmi sa dostanete 
až na slovensko-maďarskú hranicu do najjužnejšieho 
a najteplejšieho mesta Slovenska: Štúrova, 
ktoré má pre vašu dovolenku aj ďalšie naj. Vadaš 
Thermal Resort Štúrovo je najväčším akvaparkom 
Slovenska s celkovou rozlohou až 25 hektárov. 
Zlákajú vás vonkajšie bazény s plochou hladiny 
viac ako 8000 m2, toboganovým parkom, decentne 
vyhradenou nudistickou plážou, dokonca možnosťou 
rybolovu aj člnkovania. Areál s veľkou ubytovacou 
kapacitou v hoteloch a s vyhľadávaným kempingom 

je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi. Hoci 
akvapark dokazuje svoju dovolenkovú silu najviac 
v letnom období, sezóna sa tu augustom ani 
zďaleka nekončí, pretože Wellness Hotel Thermal je 
kompletne vybavený na celoročný termálny relax. 

TERMÁLNY RAJ SO ŠIROKOU 
LAGÚNOU

2 7VLNY ZÁŽITKOV BLÍZKO HÔR2 6SLOVENSKO

http://vadasthermal.sk


NA POLOSTROVE  
SLOVENSKÉHO MORA

Bukové pralesy zapísané v UNESCO vás vyzvú na tajomný 
trek.

ZAKOTVITEZAKOTVITEZAKOTVITE
Milan Bališin

Patrí k najteplejším slnečným oblastiam 
krajiny a po jej dĺžke takmer nedovidíte 
na druhý breh. Plavbou na jachte či plachetnici 
na východoslovenskej Zemplínskej šírave pocítite 
nekonečnú slobodu vo vetre a váš skúter môže 
brázdiť širokú vodu krížom-krážom. 

Alebo šliapnite do pedálov vodného bicykla 
so šmykľavkou na palube a užite si vodné atrakcie 
s deťmi. Pozemnou cestou sa vyberte na expedíciu 
pralesom, ktorý v sebe ukrýva jazerný klenot. 

◀  K jazeru Morské oko, 
ukrytému uprostred 
hustých lesov pohoria 
sopečného pôvodu, 
vás spoľahlivo navedie 
turistický chodník. 
Prejdete územím 
Vihorlatu – pralesom 
zapísaným v Zozname 
svetového prírodného 
dedičstva UNESCO. 
Túru do výšky 
na podivuhodný 
Sninský kameň isto 
neoľutujete, čaká vás 
excelentný výhľad.

Zemplínska šírava
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Thermal Šírava Spa Resort
thermalsirava.sk
28 – 38 °C

Kaluža | región Košice | Dolný Zemplín
Michalovce 8 km

NECHAJTE SA HOJDAŤ 
NA VLNÁCH RELAXU, TU SI 
SKUTOČNE ODDÝCHNETE!
Najskôr sa poriadne vybláznite v morských 
vlnách a v divokej rieke vyhriateho vodného sveta 
a po výlete zrelaxujte v bazénoch s masážnymi 
prúdmi a počas voňavých saunových ceremoniálov 
vo Wellness 18+. Pýchou parku s výhľadom na Šíravu 
priamo z bazéna je geotermálna voda z hlbín zeme, 

ktorá pomáha pri boľavej reume, liečbe kože, 
neurologických a gynekologických ochoreniach. 
Thermal Šírava Spa Resort sa stane vaším šikovným 
strategickým bodom pre relax a dovolenku v málo 
poznanej unikátnej časti Slovenska.
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▲  Z Prešova sa proti prúdu rieky Torysa 
dostanete k mestečku Veľký Šariš, nad ktorým sa 
na 4 hektároch týči hrad s nádvorím v sopečnom 
kráteri. Hrad Šariš je 800-ročná, mimoriadne 
zachovaná zrúcanina pamätajúca mnoho 
kráľovských vojen. Rytierske súboje, filmové noci či 
divadlo tu môžete zažiť počas kultúrneho leta a pre 
hľadačov legiend a príbehov s patinou je dobre 
vedieť, že hrad stojí priamo v centre Šarišskej 
hradnej cesty, ktorú zdobí viac ako 50 hradov, 
zámkov, kaštieľov a kúrií.

◀  Osvetlený Margeciansky portál je z roku 1872 
a má 431 m. Tunel bol postavený pôvodne pre 
železnicu a dnes patrí medzi cyklistické chuťovky. 
No pozor na autá!

◀◀  Odmenou za trochu námahy pri výstupe 
na mohutné skaly a kopce nad riekou Hornád 
vám budú kľukaté výhľady do údolí. Rozhodne 
najefektnejší fotozáber získate nad vodnou 
nádržou Ružín z vrchu Holica. Tento krásny 
pohľad vám dokonca pripomenie klobúk generála 
Bonaparta. Presne tak ho volajú aj miestni.

Šarišská hradná cesta
sarisskahradnacesta.sk

MEANDERMEANDERMEANDER
A EXOTIKU V PREŠOVE

OBJAVTE ČAROVNÝ

Rezort ako zo Stredomoria, rytierske legendy či 
Napoleonov klobúk na rieke Hornád.

Erika Kiseľova @erikakiselova

KOCR Severovýchod Slovenska | severovychod.sk 
jano stovka mqep @janostovka
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VYDAJTE SA K VODOPÁDOM 
A UŽITE SI BAZÉNY

POD TATRAMIPOD TATRAMIPOD TATRAMI
350 vodných atrakcií, ľadovcové plesá, horské vodopády a ihrisko, kde 
znížite svoj golfový hendikep.

Plaza Beach Resort
plazabeach.sk
26 – 28 °C

Prešov | región Šariš
Košice 36 km

LETNÉ PLÁŽOVANIE NA ŠARIŠI 
TAKMER AKO V PARKU GÜELL
V kraji povestnom pivom si pod žltým slnečníkom 
užijete kúsok Španielska, kým vaše deti azda nikdy 
neomrzí vodná šmykľavka priamo z morského 
majáka. V meste Prešov na východe Slovenska 
si okrem letného kúpania v Plaza Beach Resort 
vychutnáte sladovnícky mok, historickú architektúru 
centra aj unikátny Solivar z čias cisárov. Blízke hrady 
– Šarišský a Kapušiansky – sú opradené rytierskymi 
legendami a túru k nim zvládne celá rodina. 
Zvláštnu mystiku pocítite pri prechode 150-ročného 
Margecianskeho tunela. Na bicykli tak objavíte aj 
iné zákutia regiónu Košice – mesta so spievajúcou 
fontánou. 

jano stovka mqep @janostovka

Kaskády a všetky Vodopády Studeného potoka uvidíte na prechádzke k blízkym horským chatám | Tatranský národný park
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◀  AquaCity Poprad je len na skok od lyžiarskych svahov 
v Tatranskej Lomnici, čo je prísľubom pre vaše svalové horúčky 
z celodenného zjazdu a dokonalou kombináciou oddychu v saune 
či v uvoľňujúcich termálnych vodách.

▲  Takmer bez námahy sa dostanete na vyhliadku či do kaviarne 
na druhom najvyššom vrchole Slovenska, a to unikátnou visutou 
lanovkou. Vo vzduchu strávite takmer 9 minút. A tie výhľady! 

AquaCity Poprad
aquacity.sk
28 – 38 °C

Spišská Sobota | región Vysoké Tatry
Poprad

TERMÁLNE MESTO 
POD HORAMI BRÁNU NIKDY 
NEZAMYKÁ

Ocitnete sa priamo pod Vysokými Tatrami a vodnú 
pauzu si tu môžete dopriať kedykoľvek – aj po 
výdatnej lyžovačke v Tatranskej Lomnici. Špičkovo 
ekologicky vybavený multifunkčný rezort AquaCity 
Poprad je svetom doslova nabitým vodnými 
atrakciami. Zrelaxujete v dvojpodlažnom wellness 
centre, a ak chcete, posilníte sebavedomie na klinike 
krásy. Príjemná termálna voda v bazénoch pochádza, 
ako inak, z hlbín Zeme a obsahuje viac ako 20 
rôznych minerálov priaznivých pre vaše zdravie. 
Vďaka nej sa viac rozhýbete, bude sa vám lepšie 
dýchať a rozprúdi vám krv v žilách. Vysoké Tatry 
a aktivity v ich okolí sú perfektné pre náročných 
tínedžerov, rovnako ako pre dovolenku s malými 
deťmi.

Martin Šopinec @schopinski
©    SLOVAKIA TRAVEL
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S VÝHĽADMI S VÝHĽADMI S VÝHĽADMI 
NA HORY

VODNÉ SRDCE LIPTOVA

V regióne známom salašmi, syrom a najkrajšími dolinami 
si vás získa tropická oáza, surfovacia vlna aj obrovská 
toboganová veža. 

Martin Žilka PhotoMartini.com

◀  Odpáliť golfovú loptičku v dokonalej 
horskej panoráme? V Tatrách žiadny 
problém! Zaručene sa vám to podarí až 
v štyroch golfových areáloch neďaleko 
akvaparku.

▲  Ľahká túra k horskej Bilíkovej chate vám navodí užasnutý pohľad na tatranské štíty. Túru sa vám oplatí predĺžiť až k Zelenému plesu, 
a ak vás cesta naspäť predsa len unaví, skúste nohy oklamať z Hrebienka až dolu jazdou na motokárach. 

Black Stork Golf Resort | Veľká Lomnica

Chata pri Zelenom plese | Vysoké Tatry

Liptovská Mara
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© Marek Hajkovský

Tatralandia
tatralandia.sk
24 – 40 °C

vodná nádrž Liptovská Mara | región Liptov
Liptovský Mikuláš 5 km

SKOČTE DO DOBRODRUŽSTVA 
A ZÁBAVY 
Predstavte si tropický raj so živými rastlinami, 
šnorchlovanie v slanej vode, surfovanie na vlnách 
imitujúcich tie ozajstné morské, a to aj vtedy, 
keď sú za oknom hory plné snehu. „Tichomorie“ 
s termálnymi bazénmi totiž zažijete v Tatralandii, 
ktorá sa nachádza neďaleko najväčšieho lyžiarskeho 
strediska na Slovensku Jasná v Nízkych Tatrách. 
V lete naskočte do divokých raftov na toboganoch, 
užite si vodné hojdačky a šmykľavky, umelý dážď, 
vzduchové gejzíry alebo poriadne zaberte v plaveckej 
dráhe. Keď príde na rad oddych a regenerácia, tak 
si v Keltskom saunovom svete vyberiete z 21 typov 
sáun a procedúr alebo využite bohatú ponuku 
rôznych masáží, zábalov či peelingov vo Wellness 
Centre.

Vaším perfektným dovolenkovým 
zázemím a vodným svetom plným 
adrenalínových atrakcií a skvelých sáun 
sa stane najväčšia vodná nádrž v krajine, 
ktorá sa rozprestiera medzi Vysokými 
a Nízkymi Tatrami. Vyskúšajte vodné lyže, 
skútre alebo si požičajte paddleboard 
či vodný bicykel. Vyberte si z dvoch 
fantastických vodných parkov, v ktorých 
sa môžete aj exkluzívne ubytovať, 
napríklad vo farebných prázdninových 
chatkách. Užívajte si naplno doliny a vody 
plné života, krásy tradícií a pravé chute 
regiónu Liptov, v lete aj v zime.

marafun.sk
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▲  Dokonalá filmová scéna v Chočských vrchoch sa vám vyjaví 
na ľahkej túre do ich časti Oblazy, kam určite vezmite aj deti! 
Je to rozprávkové miesto s historickými vodnými mlynmi, kde 
sa stretli tri doliny. Cestou sem to pôjde sčasti aj na bicykli, 

z ktorého si užijete výhľady do kaňonov Kvačianskej doliny. 
Pokračujte aj ďalej, okruhom cez Prosiecku dolinu zdoláte rebríky 
s vodopádmi. 

Na e-biku z požičovne môžete prejazdiť takticky zostavenými cyklotrasami 
pokojne aj celý Liptov. Nezabudnite však odbočiť, prípadne sa doplaviť 
na člne k najfotogenickejšiemu miestu na brehu Liptovskej Mary – bielej veži 
Kostola Panny Márie z 13. storočia. Ahoj, kráska!

Jakub Majerčiak
Lesopark Háj–Nicovô

Enrico Baroni enricobaroni.com @roaminpix
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Vodný park Bešeňová
besenova.com
26 – 38 °C

Bešeňová | región Liptov
Ružomberok 11 km

VYHREJTE SA 
V TERMÁLNOM 
SRDCI LIPTOVA
Vyznávačov kultúry saunovania rozhodne priláka 
nadštandardný wellness a saunový svet vo Vodnom 
parku Bešeňová. Nájdete ho vzdušnou čiarou oproti 
Tatralandii, na druhej strane Liptovskej Mary a blízko 
Chočských vrchov. V parných a vodných saunách 
a počas masážnych procedúr, ktoré vás prepoja 
so štyrmi elementami života, zrelaxujete až na 50 
spôsobov. V Saunovom dóme, najväčšej suchej saune 
na Slovensku, vám pripravia originálne saunové 
rituály, ktoré sú v podaní profesionálneho saunového 
majstra jediné svojho druhu. Dokonalú atmosféru 
a pôžitok z tohto divadla umocňujú svetelné 
a zvukové efekty. Termálnemu parku s morskou aj 
čírou vodou už z diaľky dominuje lákadlo nielen pre 
deti: obrovská toboganová veža s celkovou dĺžkou 
tunelov 1 km. Možno vás zláka raftovanie na takmer 
štvrťkilometrovej divokej rieke alebo potápanie 
vo vraku lode. No a bazén s vlnami s pravým morským 
vlnobitím je rozhodne hviezdou medzi bazénmi.

marafun.sk
Liptovská Mara4 4SLOVENSKO
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Nastúpte na výletnú loď a preplavte sa na čarovný 
Slanický ostrov plný histórie a umenia uprostred Oravskej 
priehrady. Ostrov bol pôvodne vrchom nad dedinou 
Slanica, no spustením prevádzky vodnej nádrže je od roku 
1954 jediným pozostatkom po piatich zaplavených obciach.

VLNOBITIEVLNOBITIEVLNOBITIE
UPROSTRED HÔR

ZAŽITE

Skratky vzduchom k cyklozážitkom, Draculov hrad 
aj majestátne tatranské Roháče.

Ľuboš Paukeje ventura.netlab.sk | @lpaukeje

http://ventura.netlab.sk


Aquapark a Skipark Meander Oravice
meanderoravice.sk
28 – 38 °C

Oravice | región Orava
Trstená 14 km | Tvrdošín 25 km

KDE SA STRETNE LETO 
SO ZIMOU? NA ORAVE! 
Z Poľska to máte na skok a Česko tiež nie je ďaleko. 
Aquapark Meander v horskej osade Oravice na úpätí 
Západných Tatier vám dožičí hektolitre geotermálnej 
vody po celý rok. Všimnite si vrch Osobitá, ktorý sa 
nad akvaparkom týči – je presne taký vysoký ako 
hĺbka vrtu, z ktorého hrejivá liečivá voda vyviera. 
Adrenalín a nadšenie zažijete v bazéne s vysokými 
vlnami morského príboja aj dlhou jazdou v tobogane. 
Voda je bohatá na minerály blahodarne pôsobiace 

na vaše telo, dokonca spĺňa parametre liečivej vody. 
Pobyt v nej, ako i morský aerosólový kúpeľ výborne 
doplní fínska sauna. Na tento tip nezabudnite 
ani v zime! Akvapark je totiž dvojčaťom skiparku 
a skočiť do termálu takmer rovno zo zjazdovky 
je jednoducho ďalšia slovenská vychytávka 
s piktogramom 365.
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Ak zájdete nižšie po prúde rieky Orava, objavíte mystický Oravský hrad ako 
z Transylvánie, týčiaci sa na skalnom brale vo výške 112 m. Má 154 miestností, 
expozície mapujúce celý oravský región aj špeciálnu miestnosť venovanú všetkým 
filmom, ktoré sa na ňom nakrúcali. Ak si trúfnete na nočné prehliadky, čakajú vás 
dramatické výjavy so strašidelným divadlom.

▲  Podhorie Roháčov stráži jeden z najkrajších skanzenov 
na Slovensku až s 50 stavbami – Múzeum oravskej dediny 
v Zuberci. Vrátite sa do života Oravcov v ďalekej minulosti, 
prejdete sa starodávnou Hornooravskou ulicou, ocitnete sa 
na Goralských lazoch a nakuknete do vodného mlyna.

V lete vodu vymeňte aspoň na chvíľu za kolesá a nasadnite 
na e-bike, monster kolobežku či trojkolku a vyrazte za zážitkami 
do terénu. Bike Park Meander Oravice spravuje 10 km trás 
horským terénom a na ich zdolanie vám pomôže štvorsedačková 
cyklistická lanovka s výhľadmi na Západné Tatry.

◀  Podobnú cyklolanovku ako v Bike Parku 
Oravice môžete využiť aj na Kubínskej holi 50 km 
od akvaparku a neďaleko Oravského hradu. A keď 
tam už budete, tak rozhodne vyskúšajte lanovú 
dráhu zipline z jej úpätia. Povznášajúci  
adrenalínový let do doliny si užijete až takmer  
jeden a pol kilometra. To bude jazda!

©    SLOVAKIA TRAVEL
Martin Šopinec @schopinski

pravda.sk | ourmedia.sk
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Kúpele a kúpalisko Zelená žaba
kupelezelenazaba.sk
28 – 34 °C

Trenčianske Teplice | región stredné Považie
Trenčín 13 km

HRA MESTOM S PREKVAPENÍM NA KONCI 

Z kúpaliska pokračujte aj po stopách štýlovej 
architektúry 20. storočia kúpeľného mesta 
Trenčianske Teplice. Špeciálne mapy vám ponúknu 
štyri vychádzkové trasy a tá piata je skutočne niečo 
extra. Volá sa Hľadačka, na mape ju nenájdete, no 
vďaka veršovaným indíciám vás posunie od jednej 
budovy k druhej s prekvapením na konci. Pokojne 
vezmite aj deti, lebo na architúre sa so zábavným 
pracovným listom rozhodne nudiť nebudú. Urobte 
si výlet do blízkeho Trenčína na Trenčiansky hrad či 
do tamojšej židovskej synagógy, ktorá je považovaná 
za najkrajšiu na Slovensku. 

VODNÉ 
RETRO 
VODNÉ 
RETRO 
VODNÉ 
RETRO 
V KÚPEĽNOM 
MESTE 

Štýlové kúpalisko, originálne 
sauny aj neobvyklá „architúra“ 
Trenčianskymi Teplicami.

Na tomto výnimočnom mieste sa vyhnete 
davom. Či už vo dvojici, alebo s partiou priateľov 
si vychutnáte letné kúpanie a zimné saunovanie 
priamo v lese – v oblasti Slovenska povestnej 
excelentným kúpeľníctvom. Celkom vysoko nad 
mestom, na slnečnej terase južného svahu Teplickej 
vrchoviny, objavíte jedinečné kúpalisko Zelená žaba, 
ktoré je dokonalým prepojením prírody a elegantnej 
funkcionalistickej architektúry z 30. rokov 20. storočia. 
Celý areál prešiel rekonštrukciou so zachovaním 
pôvodného architektonického štýlu, no zároveň 
s citlivým včlenením moderných wellness prvkov. 
Súkromie vám zaistí VIP zóna s vlastným bazénom 

architura.sk

▲  Kursalon – pôvodne Kúpeľná dvorana z konca 19. storočia 
výrazne zmenila architektúru v štýle funkcionalizmu počas 
prestavby v roku 1946.

a vírivkou. Uvoľnenie tela i duše mimo letnej 
sezóny si doprajete v originálnych sudových 
saunách. Kúpanie a hry si tu však užijú aj vaše 
deti. Ubytujte sa priamo v Trenčianskych 
Tepliciach alebo tak blízko mesta, aby ste mali 
čas na korzovanie.

Diana Čermáková @diacermakova

Trenčiansky hrad
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AKO SA K NÁM DOSTANETE?

PRÍJAZD AUTOBUSOM ALEBO AUTOM

Online cestovné poriadky autobusov
www.cp.hnonline.sk

Informácie o diaľničných známkach
www.eznamka.sk

LETECKÁ CESTA NA SLOVENSKO

Letisko M. R. Štefánika | Bratislava
www.bts.aero

Košice International Airport
www.airportkosice.sk

Letisko Poprad-Tatry
www.airport-poprad.sk

VLAKOVÉ SPOJENIA NA SLOVENSKO

Železničná spoločnosť Slovensko
www.zssk.sk

Plánovanie cesty vlakom
www.cp.hnonline.sk

 Medzinárodné cestné ťahy E

 Železničná sieť na Slovensku

 Medzinárodné letiská

13

12

DOPRAJTE SI VODNÉ ZÁŽITKY NA SLOVENSKU 
OD ZÁPADU NA VÝCHOD A EŠTE VIAC

Slnečné jazerá Senec

Aquapark Senec

Wakelake Zlaté piesky Bratislava

x-bionic® aquatic sphere

Thermalpark Dunajská Streda

Thermal Corvinus Veľký Meder

TK Štrand Emila Tatárika

Thermalpark Nitrava

TK & wellness centrum Aquamarin Podhájska

Vadaš Thermal Resort Štúrovo

Thermal Šírava Spa Resort

Plaza Beach Resort

AquaCity Poprad

Tatralandia

Vodný park Bešeňová

Aquapark a Skipark Meander Oravice

Kúpele a kúpalisko Zelená žaba

1
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DIZAJNOVÝ KONCEPT
 Echt | Friends of Brands
 www.studioecht.com
 studioecht

GRAFICKÁ ÚPRAVA
 SLOVAKIA TRAVEL

NA OBÁLKE
Cestovateľka Martina zachytila perfektný balans 
kamarátky Miriamy na hladine Liptovskej Mary. 
 @jahodka_lesna        @matiradekova
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Tatralandia 
www.tatralandia.sk

Vodný park Bešeňová 
www.besenova.com

AquaCity Poprad 
www.aquacity.sk

Termálne kúpalisko & wellness centrum  
Aquamarin Podhájska 
www.tkpodhajska.sk

Thermal Corvinus Veľký Meder 
www.thermal-corvinus.sk

Thermalpark Dunajská Streda 
www.thermalpark.sk

Hotel Therma**** Dunajská Streda 
www.therma.sk

Vadaš Thermal Resort Štúrovo 
www.vadasthermal.sk

Wellness Hotel Patince**** 
www.wellnesspatince.sk

Kúpele Patince 
www.patincekupele.sk

Aquapark Trnava 
www.aquaparktrnava.sk

Thermalpark Nitrava 
www.thermalnitrava.sk

Thermal Šírava Spa Resort 
www.thermalsirava.sk

Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika 
www.strand.sk

Slnečné jazerá 
www.slnecnejazera.eu

Aquapark Senec 
www.aquaparksenec.sk

Kúpele a kúpalisko Zelená žaba 
www.kupelezelenazaba.sk

SPA & Wellness Hotel Orchidea*** Veľký Meder 
www.hotelorchidea.sk

Termálne kúpalisko Vincov les 
www.vincovles.com

Margita-Ilona 
www.margita-ilona.sk

Thermál Nesvady-Naszvad 
www.thermalnesvady.sk

Aquaruthenia Svidník 
www.aquaruthenia.sk

x-bionic® aquatic sphere 
www.x-bionicsphere.com

Holidaypark Kováčová 
www.holidaypark.sk

Termálne kúpalisko Novolandia 
www.aquaparknovolandia.sk

Národné centrum vodného póla Nováky 
www.ncvp.sk

AD HOC Malacky 
www.adhocmalacky.sk

STARZ Bratislava 
www.starz.sk

Plaváreň Žilina 
www.sportzilina.sk

Termálne kúpalisko Komárno 
www.thermalkn.sk

UŽITE SI VÝHODY, ODDYCH A ZÁBAVU VO VODÁCH 
ČLENOV ASOCIÁCIE:

Oficiálne stránky SAAKP 
www.saakp.sk

slovensko
VLNY ZÁŽITKOV 
BLÍZKO HÔR

Martin Žilka PhotoMartini.com | Thermal park Vrbov
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Doprajte si atraktívne kúpanie v prírode, bláznenie vo vlnách 
vodných parkov počas celého roka alebo relax v saunovom 

svete. Čakajú vás vyhliadky do dolín, vysoké hory s vodopádmi, 
člnkovanie aj slnečné nížiny na bicykli.

Na Slovensku vám stačí jeden cieľ a objavíte čarovné chodníky 
k starým hradom aj chute tradičných regiónov, pretože 

odvšadiaľ je blízko.

Užite si vody a kúzlo našej krajiny naplno!

@slovakiatravel
www.slovakia.travel

© SLOVAKIA TRAVEL 2022

VODNÉ SVETY 
V SRDCI EURÓPY

http://www.slovakia.travel

