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Prichádzajúca letná sezóna nás pomaly privádza pred otázku, ako využijeme 
slnečné dni a kam sa vyberieme strávit dovolenkové obdobie. Ak by ste sa spolu 
s rodinou rozhodli zostat na Slovensku, určite si budete mat z čoho vybrat. 
Tradičné atrakcie sú neustále obnovované a nové pribúdajú každý rok. Vyberte si 
región, ktorý vás a vaše deti zaujme a vychutnajte si leto naplno! 

Leto sa bLíži 
vyberte si región na dovolenku

Región Horná Nitra - Bojnice
Región je známy najmä vďaka svojim najväčším kultúrno-
-turistickým atrakciám. Bojnický zámok, ZOO či kúpele sú 
len začiatkom bohatej ponuky regiónu, ktorá sa každoročne 
rozrastá. Medzi zaujímavé novinky, ktoré obohatili Hornú Nitru pre 
návštevníkov v posledných rokoch patria napríklad Dom ilúzií (múzeum 
vizuálneho umenia), Bencovje grunt, zábavný areál s výstavou pieskových 
sôch Gumiland, ktorý je ideálne pre rodinnú návštevu, a ďalšie. Na letnú 
sezónu sú pripravené aj dva unikátne nové produkty cestovného ruchu - 
Legendy ožívajú (séria scén a predstavení na rôznych miestach v his-
torickej časti mesta Bojnice) a Po stopách rozprávok (návštevníci budú 
môcť ísť po rozprávkových stopách sami celoročne s deťmi môžu hľadať 
miesta, kde sa na Hornej Nitre natáčali rozprávky). www.bojnice.eu

Región Stredné Slovensko
Región pripravil na letnú sezónu viacero zaujímavých atrakcií. Rodiny s deť-
mi sa môžu určite tešiť na zážitkový vlak Banícky expres. Vlak premáva po 
jednej z najkrajších železničných tratí na Slovensku pričom jeho pasažieri 
navštívia historické mestá – Banskú Štiavnicu a Kremnicu. Cestu budú 
spríjemňovať vystúpenia hercov, ktorí deti zabavia a čo to aj naučia. Veľmi 

obľúbeným je veľkolepé podujatie Kráľovská svadba na Pustom hrade. 
Počas celodenného programu sa môžu návštevníci tešiť na historic-

ký stanový tábor, remeselníkov, šermiarske súboje, kráľovský 
sprievod a svadbu, kráľovskú veselicu a mnoho iného. Región 
Stredného Slovenska ponúka tak isto množstvo cyklotrás, rôz-
nej obťažnosti. Niektoré z nich sú doplnené o nabíjacie stanice 
pre E-biky. www.centralslovakia.eu

Región Kysuce
Región Kysuce – kraj osád a chotárov, poskytuje množstvo rôznych 
turistických atrakcií, hlavne outdoorového charakteru. V poslednom 
období sú Kysuce stále viac známe, ako kraj unikátnych osád a cho-
tárov. Vytipovaných je ich až 40 a prekypujú malebnosťou aj rôznymi 
nezvyčajnými atrakciami. Svojím koloritom sa nedajú porovnať so 
žiadnymi inými osadami na Slovensku. Je dôležité uviesť, že nimi 
vedú turistické chodníky a cyklotrasy, ktorých celková dĺžka je až 
471 kilometrov. Vzhľadom na atrakcie, ktoré kysucké osady 
a chotáre ponúkajú dokážu byť veľmi pútavé aj pre deti a ich 
rodičov. Práve preto sa môžu stať ideálnym miestom trávenia 
dovoleniek alebo výletov. Putujúc prírodou môžete naraziť na 
12 rozhľadní s výhľadmi na Kysucké vrchy a planiny. Dĺžka 
turistických chodníkov je 580 km. www.regionkysuce.sk

Región Malá Fatra
Región ponúka nádhernú prírodu, turistické chodníky, kilometre cyklotrás, 
či hrebeňovky s nádhernými výhľadmi. Tak isto miesta plné histórie, špor-
tové aktivity aj kvalitné hotely. Každoročne pre návštevníkov pripraví stov-
ky kilometrov cyklotrás, od jednoduchých až po tie, ktoré vás zdvihnú zo 
sedla. Vitajte v cykloraji Slovenska – regióne Malá Fatra. Región ponúka 
trasy pre adrenalínových jazdcov i pre rodiny s deťmi. Vychutnajte si krásy 
prírody a nádherné výhľady zo sedla bicykla! Navštívte vyhliadkové 
veže Bobovec, Dubeň, Strečno, Terchová. Takisto Vás pozývame 
prejsť sa po turistickom chodníku Jánošíkove diery. Je to  jedna 
z najobľúbenejších a najnavštevovanejších trás v krásnom pros-
tredí Krivánskej Malej Fatry. Rozprávkové tiesňavy a kaňony vás 
zaiste očaria. www.regionmalafatra.sk

Región Turiec
Turiec – región kultúry, turizmu a zdravia, vás očarí neopakovateľnou atmo-
sférou, svojou slávnou minulosťou a rozsiahlou ponukou prírodných a kul-
túrnych atraktivít. Poloha Turca medzi Fatrami zabezpečuje širokú ponuku  
voľnočasových aktivít. Výhľady z hrebeňov Malej a Veľkej Fatry, prechádzky 
malebnými dolinami, adrenalínové zážitky či sieť cyklotrás, ktorá vás prevedie 
celým regiónom. Očariť vás môžu tiež mnohé kultúrno-historické kle-
noty, ako Múzeum Slovenskej dediny, turčianske kostolíky, Národný 
cintorín v Martine, alebo zrúcaniny Sklabinského a Blatnického 
hradu. Ak túžite po zdraví, oddychu a relaxe, odporúčame navštíviť 
kúpele a aquapark v Turčianskych Tepliciach. Súčasťou ponuky sú 
aj pobytové balíčky služieb s programom na niekoľko dní. Príďte 
k nám príjemne stráviť svoj voľný čas. www.turiec.com

Región Tatry Spiš Pieniny 
Región Tatry Spiš Pieniny ponúka toto leto rodinám s deťmi veľa zaují-
mavých atrakcií. Ak majú vaše deti radi rozprávkové príbehy, určite ich 
vezmite na výlet do Kežmarského hradu. Expozície zaručene rozjatria 
detskú fantáziu – uvidíte hladomorňu, v ktorej bola uväznená milovníčka 
Tatier, historickú hasičskú striekačku, prvý röntgenový prístroj v Uhorsku. 
Zažijete aj ukážky umenia sokoliarov a šermiarov. Ak si zaumienite za-

športovať, odporúčame pohodlnú cyklotrasu Spišská Belá – Tatran-
ská Kotlina s asfaltovým povrchom. Je ideálnou aj pre prepravu 

detskými vozíkmi, ako aj na in-line korčuliach. Pri Belianskom 
rybníku sa nachádza pumptracková dráha a workoutové ihris-
ko. Splav Dunajca je nevídanou atrakciou, či už na drevených 
pltiach, alebo pre odvážnejších-na raftoch. 
www.tatryspispieniny.sk

Región Severný Spiš - Pieniny
Región severného Spiša a Pienin je veľmi rôznorodý a ponúka históriu, 
šport, relax, religiozitu, zdravie aj zábavno – turistické atrakcie. Pre rodinky 
s deťmi je tu najpríťažlivejší splav Dunajca a cykloturistika. Na pohodlných 
drevených pltiach môžu deti poznať čarokrásne krajinné scenérie, na ktoré 
určite tak skoro nezabudnú. Na Spiši sa vynikajúco bicykluje. „Svoje“ 

cyklotrasy si tu nájdu cyklisti rôznej úrovne. Región ponúka až 222 km 
značených turistických chodníkov. Jedna z trás s názvom Cesta 

minerálnych prameňov vedie popri 12 minerálnych prameňoch. 
Každý z nich má blahodarne zdravotné účinky. Celkovo je ich 
v regióne až 80. Preto ak chcete deťom dopriať šport a zároveň 
ich „nadopovať“ zdravím určite si vyberte tento región. 
www.visitspis.sk
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Kúpeľné mesto Dudince
Kúpeľné mesto Dudince známe, ako najslnečnejšie kúpele 
v rámci Slovenska sa môže popýšiť nielen unikátnou minerálnou 
vodou, ale už aj príjemným kúpeľným areálom, ktorý prešiel roz-
siahlou revitalizáciou. V areáli pribudli nové promenády, parkový mobiliár, 
mini amfiteáter s tieňovým divadlom, vodné prvky a sadové úpravy.  Boli 
nainštalované infokiosky, socha víly Dudinky a plastika Slnka,  ktorá je 
ústredným výtvarným prvkom nového parku Slnečná lúka. Prostredie ďalej 
dotvárajú  nové kvetinové záhony a ukážky kvitnúcej lúky.  Rodinky s deťmi  
poteší vybudované multifunkčné detské ihrisko a pre priaznivcov cyklistiky 
sa otvorila nová požičovňa bicyklov a elektrobicyklov v turistickom infor-
mačnom centre. Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby SR! www.dudince.sk

Región Horehronie
Zažite dobrodružné leto v regióne Horehronie, stráženého klenbou Nízkych 
Tatier, národným parkom Muránska planina, Veporskými vrchmi a strato-
vulkánom Poľana. Vyskúšajte elektrobicykle v deviatich požičovniach na 
viac ako 860 km cyklotrasách. Tipy na cyklovýlety s mapami s gps nájdete 
na cyklo.horehronie.sk. Odporúčame najvyšší cyklobod na Slovensku - 
Kráľovu hoľu. Výlet si môžete spraviť aj na Ďumbier (2 045 m n.m.), do 
Bystrianskej jaskyne alebo lokality ľudovej architektúry Kysúc. Astrovlak 
vás odvezie do Vydrovského skanzenu, či Destilátbus za produktmi 
regionálnej značky Horehronie. Fenoménom tohto leta sú Horehron-
ské cyklodreziny, ktoré si môžete rezervovať na cyklo.horehronie.sk. 
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky. www.horehronie.sk

Región Záhorie 
Región na západe Slovenska vymedzuje hranica s Rakúskom a Mora-
va a hranica s Českou republikou. Na juhovýchode ho ohraničujú Malé 
Karpaty. Z hľadiska cestovného ruchu poskytuje región vhodné podmienky 
na cykloturistiku, pešiu turistiku a vodné atrakcie. Je bohatý na pamiatky 
z obdobia Habsburgovcom, Pálfiovcov či Habánov. Nachádzajú sa tu 
jedinečné liečebné kúpele Smrdáky, Národná Bazilika Slovenska v meste 

Šaštín Stráže, holíčsky zámok či najstaršia sakrálna stavba v strednej 
Európe. Pre priaznivcov golfu ponúka Penati Golf Resort dve 18 

jamkové ihriská. Región je typický miestnymi špecialitami s chrá-
neným územným označením ako skalický trdelník či skalický 
rubín, ale aj množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré potešia všetky 
vekové kategórie. Záhorie je skrátka rozmanitá zem. 

www.regionzahorie.sk

Región Bardejova a okolia
Severovýchod Slovenska ponúka široké možnosti výletov pre rodiny s deťmi 
z regiónu aj z celého Slovenska. Návštevníci môžu navštíviť mesto Bardejov, 
ktoré ponúka množstvo historických pamiatok.  Cieľom výletov rodín sa sta-
la tak isto obnovená rozhľadňa Bardejov Kamenná Hora, z ktorej je nádher-
ný výhľad predovšetkým na mesto Bardejov. Rozhľadňa je ľahko prístupná 

aj pre malé deti. Rodinky sa môžu zrelaxovať v prírodnom kúpalisku 
Makovica alebo vo vodnom svete Aquaruthenia Svidník. Spomenúť 

môžeme rovnako exponáty z 2.sv. vojny, ktoré sú rozmiestnené 
v areáli prírodného múzea. Pre deti je veľmi lákavé, že sa môžu 
dotýkať a dokonca liezť po exponátoch. Projekty a ich aktivity sú 
realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstav-
by Slovenskej republiky. www.visitbardejov.sk


