
Oponice a okolie
Navštívte Oponice, ktoré sa na-
chádzajú len 24 km od Nitry. 
Nachádza sa tu renesančný 
kaštieľ rodu Aponyiovcov, 
ktorý je dnes luxusným 
hotelom. Môžete v ňom 
obdivovať historickú ba-
rokovú knižnicu tohto 
starobylého rodu. V  obci 
sídli aj Aponyiho poľov-
nícke múzeum. Obľúbeným 
cieľom turistov je aj zrúcanina 
Oponického hradu priamo nad ob-
cou. Strážny hrad bol postavený v 13. sto-
ročí na ochranu Nitry a nitrianskeho kniežacieho hradu pred nájazdmi 
Tatárov a Turkov. Hrad bol veľmi dobre opevnený, slávnou sa stala jeho 
mohutná veža Tereš, ktorá počas tureckých vojen slúžila ako „trezor“ – 
svoje cennosti si sem ukladali zemania zo širokého okolia.

Chateau Appony****, Historická knižnica
Otváracie hodiny:

Jún-August:
Utorok – piatok: 9.00 – 15.00
Sobota, nedeľa: 10.00 – 15.00

  Kontakt: 
Chateau Appony****, Oponice 271, 956 14 Oponice, tel. 038/32 38  111, 
info@chateauappony.sk

Mojmírovce 
a Poľný Kesov
Oddýchnuť si môžete v baro-
kovo-klasicistickom kaštieli 
v Mojmírovciach, ktorý sa 
nachádza 15 km od Nitry. 
Kaštieľ je obklopený an-
glickým parkom, súčasťou 
je aj 300 ročná pivnica a 
strelnica. V Mojmírovciach 
nájdete aj Regionálne mú-
zeum Mojmírovce s výstavou 
dobového nábytku, vinárskou 
expozíciou a obdivovať môžete 

aj staré knihy z farskej knižnice. Neďa-
leko Mojmíroviec v obci Poľný Kesov 
sa nachádza termálne kúpalisko 
ThermalPark Nitrava. Termál-
na voda v bazénoch priaznivo 
vplýva na pohybové ústrojen-
stvo, reumu a centrálny nervový 
systém, regeneráciu kĺbov, kostí, 
poúrazové stavy a uvoľnenie 
svalstva. Je otvorené celoročne.

Kontakt:
Hotel Kaštieľ Mojmírovce**** 
951 15 Mojmírovce 919, tel.: 037/77 98 201,  
recepcia@vic.sk, 
www.kastielmojmirovce.sk

Regionálne múzeum Mojmírovce
Za parkom 887/23, 951 15 Mojmírovce
tel. 0908 174 071, 0907 791 390
muzeummojmirovce@gmail.com, 
www.muzeummojmirovce.sk

  Otváracie hodiny: 
Utorok - Štvrtok: 9.00 - 17.00
Piatok: 9.00 - 18.00
Sobota: 13.00-17.00 ThermalPark Nitrava
Nedeľa: dohodou Poľný Kesov 252, 951 15 Poľný Kesov, 
 037/778 71 44, info@thermalkesov.sk,

 www.thermalnitrava.sk

Termálne kúpalisko 
Podhájska
Termálne kúpalisko Podhájska, 
nachádzajúce sa na juhu Sloven-

ska neďaleko Nových Zámkov, 
poskytuje návštevníkom možnosť 

oddychu a rekreácie tak v letnom ako 
i v zimnom období. Slovenské „Mŕtve 

more“ je svetovým unikátom s blahodar-
nými účinkami na ľudský organizmus. Liečivé 

účinky silne mineralizovanej vody sa prejavujú najmä 
u pacientov s problémami pohybového ústrojenstva, pri chorobách dý-
chacích ciest, kožných ekzémoch a iných.

  Kontakt: Termálne kúpalisko Podhájska, č. 493, 941 48 Podhájska, 
 e-mail: wellnesscentrum@tkpodhajska.sk, tel.: +421 918 708 742

Turistická rozhľadňa Radošinka 
a kaštieľ Nové Sady
Milovníkov prírody a turistiky určite zaujme rozhľadňa, ktorá sa na-

chádza v katastrálnom území obce Čab v nad-
morskej výške 218 m. Rozhľadňa ponúka 

nevšedné pohľady na Malé Karpaty, 
Považský Inovec, Tribečské pohorie 
a Strážovské vrchy. Pri dobrej viditeľ-
nosti je z  rozhľadne vidieť celú nížinu 
až po Bratislavu. Výlet je možné spo-

jiť s  návštevou kaštieľa Ghýczyovcov 
v  Nových Sadoch, v  ktorom sa v  súčas-

nosti nachádza múzeum.

  Kontakt:   Nové Sady 140, 951 24 Nové Sady,+421 904 621 557

Turistická rozhľadňa Dolná Nitra
Turistická rozhľadňa sa nachádza aj v  obci Klasov vo vinohradoch. 
Je postavená z dreva červeného smreka a vysoká je 15 metrov. Rozhľad-
ňa poskytuje návštevníkom pekný výhľad na Tribečské pohorie, Zobor, 
Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy a nížinu smerom na juh.September – Máj

Utorok – piatok: 9.00 – 15.00
Sobota – vstupy: 13.00 - 16.00
Nedeľa – vstupy: 12.00 - 15.00

Vedeli ste 

o tom, že termálne 

kúpalisko v Podhájskej 

má podobné vlastnosti ako 

voda z Mŕtveho mora? 

Termálne kúpalisko v Podháj-

skej má silne mineralizovanú 

liečivú vodu, ktorá má bla-

hodarné účinky na celý 

organizmus.
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Turistické informačné centrum Nitra
Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra

tel:+421 (0)37 16 186,+421 (0)37 741 09 06
mail: info@nitra.sk

www.nitra.eu   



Topoľčianky a okolie
Obec  Topoľčianky sa nachádza približne 36 km od Nitry a ponúka 
viacero zaujímavostí pre návštevníkov. Objaviť môžete kaštieľ 
v  Topoľčiankach so zaujímavou výstavou historického nábytku  
a zámockou knižnicou, hipologické múzem či neďalekú zubriu 
oboru. Cestou z  Topoľčianok do Skýcova sa nachádza Hrušovský 
hrad – zrúcanina gotického hradu z 13. storočia.

Hipoturistika
Národný žrebčín v Topoľčiankach založený v roku 1921 je špecializo-
vaným a jedinečným zariadením svojho druhu na chov koní tradičných 
a športových plemien. Chov 550 koní 4 plemien je európskou raritou. 
V žrebčíne si môžete zajazdiť na koni, povoziť sa kočom alebo môžete 
navštíviť neďaleké hipologické múzeum, ktoré je jediné na Sloven-
sku. V štyroch pavilónoch uvidíte expozíciu konských postrojov, kočov, 
kováčsku, kolársku a sedlársku dielňu, príbytok chovateľa koní a jedna 
expozícia je venovaná športovej histórii.

Prehliadky jazdiarne a hipologickej expozície chovu koní:
Máj - Október:
Utorok – piatok: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00
Sobota, sviatok: 14.00, 15.00, 16.00
Prehliadky hipologickej expozície 
len na objednávku

  Kontakt: 
Národný žrebčín Topoľčianky, 
Parková 13, 951 93 Topoľčianky
Hipologické múzeum Topoľčianky, 
Hlavná 68, 951 93 Topoľčianky
B. Martausová, tel.: 037/6301613-5 
klap. 116, 
e-mail: objednavky@nztopolcianky.sk

Arborétum Mlyňany
Arborétum sa nachádza v  obci Vies-

ka nad Žitavou a  patrí k  najväč-
ším v  strednej Európe. Založil 

ho v  roku 1892 Dr. Štefan 
Ambrózy – Migazzi, ktorý tu 
dal postaviť aj novoklasi-
cistický kaštieľ. 

Areál sa skladá z piatich te-
matických častí a  vlastnej 

škôlky s  predajom dopesto-
vaných drevín a kvetín. 

Ambrózyho park, najstaršia 
časť arboréta, sa nachádza hneď 

za kaštieľom. Ďalšie časti sú venova-
né dendrofl órovým oblastiam východnej 

Ázie a Severnej Ameriky. Objavíte tu i samostatnú časť veno-
vanú Slovensku. Vstupná časť do areálu je venovaná kvitnúcim  trval-
kám a rozáriu.

  Otváracie hodiny:
26. 10. – 31. 3. Pondelok – nedeľa, sviatok: 8.00 – 17.00
1.4. – 25. 10.  Pondelok – piatok: 7.00 – 18.00
 Sobota, nedeľa, sviatok: 8.00 – 18.00

  Kontakt:  Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 178,
 951 52 pošta Slepčany, tel. 037/6334211

Jelenec a okolie
11 km od Nitry sa nachádza obec Jelenec, ktorá ponúka niekoľko 
možností oddychu a  rekreácie. Výraznou dominantou širokého 
okolia je hrad Gýmeš nachádzajúci sa na južnom svahu pohoria 
Tribeč. V doline povyše Jelenca sa nachádza vodná nádrž Jelenec. 
Súčasťou priľahlého rekreačného strediska je aj  viacero 
rekreačných chát. Na severozápadnom svahu kopca Dúň sa 
rozprestiera chránený areál Jelenská gaštanica. V  neďalekej 
dedinke Kostoľany pod Tríbečom stojí románsky kostolík 
sv. Juraja, ktorý patrí medzi najstaršie zachované predrománske 
architektonické pamiatky na Slovensku.

Hrad Gýmeš
Obec Jelenec leží v  ústí širokej doliny Jelenského potoka. Známa je 
aj pod starším názvom Gýmeš. Dlhá história Jelenca je úzko spätá 
s  hradom Gýmeš, ktorého zrúcaniny sa nachádzajú na kremencovom 

Vedeli ste, 
že podľa medziná-

rodnej dohody o chove 
zubra sú všetky zubry naro-

dené na Slovensku pomeno-
vané menami, ktoré začínajú 

slabikou Si – napr. Sibirka, 
Sigmund, Sivko, Silan, 

Silvo?

Kaštieľ 
v Topoľčiankach
Na severnom konci obce sa 
rozprestiera rozsiahly anglický 
park, do ktorého je malebne 
zakomponovaný monumen-
tálny klasicistický kaštieľ. 
V  20. rokoch minulého storo-
čia sa zámok stal letným sídlom 
prezidentov republiky. V  kla-
sicistickom krídle sa nachádza 
múzeum historického nábytku a by-
tových doplnkov, tri renesančné krídla 
zámku slúžia v súčasnosti ako hotelová časť. 

Zámocká knižnica obsahuje vyše 14  000 zväzkov, je prevažne 
náuková, vedecká, so spismi francúzskych, anglických, nemec-
kých osvietencov, s encyklopédiami, botanickými a zoologickými 
atlasmi.  Nájdete tu aj prvú slovenskú gramatiku – Grammatica 
slavica od Antona Bernoláka. Historická knižnica je jednou z mála 
v úplnosti zachovaných zámockých knižníc na Slovensku. 

  Otváracie hodiny múzea:

Zimný okruh: 1.10. – 30. 4.
 Pondelok: voľný deň
 Utorok – piatok: 
 vstupy o 9.00, 10.30, 12.30, 14.00
 Sobota, nedeľa, sviatok: 
 vstupy o 12.00, 13.30, 15.00
Letný okruh: 1.5. – 30.9.
 Pondelok: voľný deň
 Utorok – piatok: 
 vstupy o 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
 Sobota, nedeľa, sviatok: 
 vstupy o 12.00, 13.00. 14.00, 15.00, 16.00
  Kontakt: 
 Hotel Zámok Topoľčianky, Parková 1, 951 93 Topoľčianky, 
 tel. 037/7777 555, 7777 504-506,  mobil: 0905 548 027, 
 e-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk

Jelenská gaštanica

Jelenská gaštanica je pozoruhodné a ojedinelé chránené územie. 
Predmetom ochrany je starý porast gaštana jedlého, ktorý pod 
hradom Gýmeš založil šľachtický rod Forgáčovcov v 13. storočí. Išlo 
o jednu z najstarších introdukcií lesných drevín na Slovensku. Porast 
sa nachádza v nadmorskej výške 430–450 m n. m. 
a je obklopený prirodzeným dubovo-hra-
bovým lesom. V čase dozrievania 
gaštanov (október–november) je 
gaštanica pre verejnosť uzavretá. 
Platí to aj o zeleno značkovanom 
turistickom chodníku, ktorý gašta-
nicou prechádza.

Kostoľany pod Tribečom

V  širokej doline potoka Drevenica medzi vyvýšeninami Dúň a  Ploská 
leží malebná dedinka Kostoľany pod Tríbečom. Na okraji obce púta 
pozornosť Kostol sv. Juraja, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. 
Jedinečnosť kostola znásobuje prítomnosť pozoruhodných stredo-
vekých fresiek. Na stenách staršej lode a  presbytéria je zobraze-
ný mariánsky cyklus. Pozornosť si zaslúži aj skutočnosť, že neznámy 

umelec pochádzajúci pravdepodobne zo zoborského 
kláštora použil techniku, ktorá v tom čase nebo-

la úplne bežná. Siahol po modernom spôsobe 
maľby na vlhkú omietku. 

     Kontakt:
Farnosť Ladice, č. 204, 951 77 Ladice, 
tel.: 037/6317129, 
e-mail: rkcfl adice@gmail.com

 Kostol sv. Juraja, 
Kostoľany pod Tribečom 175, 951 77 

vrchole zalesneného kopca Dúň. 
Postavili ho niekedy pred ro-
kom 1253 ako šľachtické sídlo 
predkov rodu Forgáčovcov, 
jednej z najzámožnejších 
uhorských rodín, ktorým pat-
ril takmer nepretržite sedem 
storočí. Hrad bol viackrát vypá-
lený a zničený. V roku 1950 prešiel 
už ako zrúcanina do majetku štátu. 

Vedeli ste, 
že v gaštanici 

môžete vidieť už tretiu 
generáciu gaštanov? 
Na neveľkej ploche 

3,8 ha sa vyskytujú staré 
200-400 ročné jedince. 
Výška stromov je od 14 

do 24 m.

Prvý 
prezident ČSR 

T. G. Masaryk chodieval 
do Topoľčianok takmer 

každý rok svojej prezident-
skej funkcie od r. 1923 a to 
pravidelne na 2 mesiace. 

Bol to pobyt nielen 
rekreačný, ale aj 

pracovný.

Zubria obora
Nenechajte si ujsť návštevu Zubrej obory, ktorá sa nachádza iba 6 km 
od centra Topoľčianok. Len na tomto mieste na Slovensku môžete 
obdivovať zubra európskeho, najväčšieho európskeho cicavca. 
Zubria zvernica v Topoľčiankach bola založená v roku 1958. 
Jej poslaním bolo prispieť k záchrane zubra 
hôrneho pred vyhynutím, pretože v čase 
jej vzniku žilo na celom svete iba 150 
jedincov tohto druhu. Celý objekt 
zvernice bol dimenzovaný pre 
12 zubrov.

Otváracie hodiny: 

denne: 9.00 – 15.00 hod.
Kŕmenie zubrov: 

o 9.00 hod., o 14.00 hod. 

   Kontakt:

Lesy SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky, 
Parková 7, 951 93 Topoľčianky, 
 tel. 037/6403424
objednávky pre väčšie skupiny: topolcianky@lesy.sk




