
r
el

a
x

1514

šarmantná žena

Leto ešte nekončí! 
Zavítajte do niektorého z regiónov

Región Klaster Orava
Ikonický Oravský hrad poznajú hádam všetci na Sloven-
sku. Ale to nie je ani zďaleka jediná zaujímavosť, čo Orava 
ponúka. Nachádza sa tu najväčšia vodná plocha na Sloven-

sku – Oravská priehrada. A k tomu dva aquaparky v Dolnom Kubíne 
a v Oraviciach. Tak isto tu nájdete trasu Tatry – Roháče. Celodennú turistiku 
po tejto unikátnej trase môžete zakončiť na výborných haluškách v ma-
lebnom Zuberci. Nová cyklotrasa vás z Trstenej zavedie až do Poľska. Na 
Kubínskej holi zažijete poriadny adrenalín na najdlhšom slovenskom zipline 
a novej downhill trati. História vás očarí na železničke v Oravskej Lesnej a pri 
pohľade na artikulárne kostolíky vo Vyšnom Kubíne a v Istebnom. Alebo 
proste zrelaxujte v tichu zázrivských lazov. Či si chcete užiť dovolenku aktív-
ne, alebo si len oddýchnuť, pre každého sa niečo nájde. Na Orave sa nikdy 
nudiť nebudete. www.visitorava.sk

Región Liptov
Najkrajšia dovolenka medzi oblakmi a zemou – aj takýmto sloganom sa môže popýšiť 
Región Liptov vďaka širokej ponuke rôznych atrakcií a služieb. To, čo turistov do tejto 
destinácie v lete najviac láka je voda. Na Liptove ju nájdete sladkú, slanú aj termálnu. 
Vyskúšať si ich môžete vo vodných parkoch - Tatralandii, Bešeňovej, či Kúpeľoch Lúčky 
alebo na Liptovskej Mare. Treba podotknúť, že vodné parky aj kúpele majú prísne kon-
trolovanú kvalitu vody. Kúpanie v nich je preto aj v týchto časoch stále bezpečné. Na 

Liptove si určite nenechajte ujsť Rodinný park ZOOKONTAKT. Ide o výnimočné 
miesto ponúkajúce pohľad na kovové miniatúry svetoznámych stavieb, ako 

aj možnosť zoznámiť sa naživo so zvieratkami a vyskúšať celý rad ďalších 
atrakcií. Kto by zatúžil po túre, vydať sa môže napríklad lanovkou na 
Chopok. Ak po celom dni zážitkov vyhladnete, zhltnite božsky chutnajúce 
Liptovské droby, ktoré nájdete len na Liptove. visitliptov.sk 
Aktivita realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Región Severný Spiš - Pieniny
Tento región je z pohľadu rôznorodosti atrakcií jedným z najrozmanitejších na 
Slovensku. Ponúka nielen históriu, športové vyžitie, relax, zdravotné benefi-
ty, zábavno – turistické atrakcie ale aj religióznu turistiku. Región ponúka viac 
než 222 km značených turistických chodníkov, ktoré vedú rázovitou krajinou 
s množstvom nádherných scenérií, úchvatných výhľadov a čarovných zákutí. 
Na neveľkom území tu nájdete vyše 80 minerálnych prameňov. Ide pri tom 
o pramene, ktoré nevyvierajú „len“ pramenitú vodu, ale vodu obsahujúcu 
množstvo minerálov, pôsobiacich priaznivo na rôzne neduhy ľudské-
ho organizmu. V tejto súvislosti nesmieme zabudnúť na známe 
Vyšné Ružbachy, či KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka. 
V regióne severného Spiša – Pienin sa nachádza jedno z najzná-
mejších pútnických miest na Slovensku – Litmanová - Hora Zvir. 
Miesto je zdrojom duchovných zážitkov pre množstvo kresťanov 
z celého Slovenska aj zahraničia. www.visitspis.sk

Región Vysoké Tatry
Hlboký nádych čistého tatranského vzduchu, pohladenie slnečných lúčov, 
zvuky a vône lesa – to Vám ponúka región Vysoké Tatry. Nájdete tu široké 
spektrum vyžitia – unikátna príroda, cykloturistika, turistika na vysokohorské 
chaty, štíty, plesá, ale aj množstvo atrakcií a podujatí. Výlety za dobrodružstvom 
si môžete spríjemniť jazdou lanovkami, unikátnym člnkovaním na Štrbskom plese 
alebo zregenerovať v Aquacity Poprad. Počas víkendov sa môžete tešiť na jazdu 
historickými električkami – Kométa a Trojča. Okrem toho môžete spoznať zaujíma-
vé miesta regiónu Vysoké Tatry v rámci podujatí Putovanie za históriou tatranských 
osád, pre menších je pripravené Tatranské rozprávkové putovanie, Tatranská divočina 
a Zážitkové soboty v meste Poprad. Svoje telo a myseľ si môžete zregenerovať 
v krásnej prírody a na čerstvom vzduchu v rámci podujatí Tatry ako liek, kde si môže-
te zacvičiť jogu, dýchacie cvičenia a nordic walking. Realizované s finančnou podpo-
rou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. www.regiontatry.sk

Región Žitný ostrov
Voda je na Žitnom ostrove doslovne všade. Táto oblasť Slovenska je veľmi 
bohatá aj na termálne vody. Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi prijíma svojich 
návštevníkov na lone krásnej prírody v lesoparku na 80 ha. Dnes je jedným 
z najznámejších zážitkových kúpeľov, „top aquaparkom”, kde záujemcov od-
dychu a relaxu čaká „more” zážitkov. Návštevníkov THERMAL CORVINUS vo 
Veľkom Mederi čaká pestrá zábava v 13-ich bazénoch s vodnými tryskami, 
hracími elementmi, vodnou vežou, vodnými atrakciami a celoročnými to-
boganmi. V THERMALPARK DS sú pre návštevníkov k dispozícii štyri 
vnútorné a šesť vonkajších bazénov a toboganová veža so siedmimi 
toboganmi. Prírodné jazero, ktoré je súčasťou kúpaliska, ponúka 
možnosť na kúpanie, oddych a vodné športy. Z verejných zdrojov 
podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
www.morezazitkov.sk, www.thermalpark.sk

Kúpelné mesto Dudince 
„Pokoj, ktorý očarí, voda, ktorá lieči“ je slogan, ktorý asi najviac vystihuje 
hlavné benefity tohto mikroregiónu. Kúpeľné mesto Dudince je známe 
jedinečnou liečivou vodou bohatou na minerály. Vďaka najväčšiemu 
počtu slnečných dní spomedzi všetkých kúpeľných miest môžeme kú-
peľné mesto ľahko premenovať na Slnečné kúpele Dudince. Keď k slnku 
pripočítame unikátnu vodu a spojíme s prostredím príjemného kúpeľného 

areálu, sú Dudince miestom, kde je kúpeľný pobyt príjemnou dovo-
lenkou. Treba poznamenať, že areál mestečka prešiel výraznou 

revitalizáciou. Pribudli nové promenády, parkový mobiliár, mini 
amfiteáter s tieňovým divadlom, vodné prvky, sadové úpravy 
a kvetinové záhony. Región ponúka množstvo cyklotrás, 
pestrý kultúrny program, prírodné krásy, dobré a kvalitné 
víno. Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Minister-
stva dopravy a výstavby SR. www.dudince.sk

Región Turiec
Poloha Turca medzi Fatrami zabezpečuje širokú ponuku voľnočasových 
aktivít pre všetkých návštevníkov. Turiec môžeme právom považovať za región 
kultúry, turizmu a zdravia, ktorý očarí neopakovateľnou atmosférou, svojou sláv-
nou minulosťou a rozsiahlou ponukou prírodných a kultúrnych atraktivít. Výhľady 
z hrebeňov Malej a Veľkej Fatry, prechádzky malebnými dolinami, adrenalínové 

zážitky či sieť cyklotrás, ktorá vás prevedie celým regiónom sú neopako-
vateľné. Očariť vás môžu tiež mnohé kultúrno-historické klenoty, 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. 
www.turiec.com

→→→

Leto vrchoLí a do konca prázdnin nám zostáva ešte dostatok času na to, 
aby sme si napLánovaLi dovoLenku aLebo víkendový pobyt a užiLi si tepLé dni. 
poďme sa spoLu pozrieť na to, čo pre nás majú do konca Leta pripravené 
sLovenské regióny. nechajte sa inšpirovať a využite ešte tohtoročné Leto!

www.slovakia.travel

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU
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Región Tekov
Región Tekov spojil možnosti využívania svojich cestovno – ruchových 
služieb do zaujímavého produktu – Regionálnej karty cestovateľa, REGION-
CARD. Táto karta umožňuje návštevníkom získať zľavy a rôzne benefity pri 
návšteve jednotlivých atraktivít v regióne. Veľkou prednosťou vlastnenia 
karty je zvýhodnený vstup do termálnych zariadení, múzeí, expozícií, 
hrnčiarskych dielní, ako aj zvýhodnený nákup regionálnych produk-
tov a služieb v gastro zariadeniach. Karta vám prinesie nižšiu cenu aj 
v požičovniach kajakov na splav alebo bicyklov na využitie pri objavo-
vaní regiónu na novo vyznačených cyklotrasách. Získať ju môžete vo 
vybraných ubytovacích zariadeniach v rámci pobytového balíčka alebo vo 
vybraných turisticko-informačných centrách. Všetky výdajné miesta RE-
GIONCARD si môžete prezrieť po načítaní QR kódu. Realizované s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. www.regiontekov.info

Región Horehronie  
Zaži naživo región Horehronie, v srdci Nízkych Tatier, s množstvom 
turistických trás s panoramatickými výhľadmi na okolitú panenskú 
prírodu. Zdolaj Ďumbier a rozjímaj nad krásami z vtáčej perspektívy. 
Ak túžiš po aktívnom vyžití, vyber si jednu z cyklotrás, ktoré ti zaručia 
nádherné výhľady. Ak ich chceš za jeden deň stihnúť viac, nevá-
haj a využi ponuku našich 9 skvelých e-bike požičovní. Ekologicky 
a ekonomicky sa môžeš za cyklopotulkami odviesť Cyklobusom, za 

chuťami regionálnych destilátov Destilátbusom a Tourbusom za 
miestnymi remeslami, či po stopách Coburgovského rodu. 

Najväčším zážitkom, ktorý na teba čaká, sú horehronské 
cyklodreziny. Všetky informácie nájdeš na webovej stránke 
www.horehronie.sk. Aktivita realizovaná s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Región Bardejova a okolia
Región Bardejova a okolia ponúka minerálnu vodu, hory, históriu a kultúru. 
Predovšetkým liečivé minerálne pramene s kúpeľnou turistikou v Barde-
jovských Kúpeľoch sú významným lákadlom cestovného ruchu. V regió-
ne ďalej v lete priťahuje obľúbené prírodné kúpalisko Makovica v Nižnej 
Polianke a vodný svet Aquaruthenia Svidník. Návštevníci môžu navštíviť aj 
mesto Bardejov, ktoré ponúka množstvo historických pamiatok. Cieľom 

výletov sú tak isto exponáty z 2. sv. vojny, ktoré sú v regióne hojne 
zastúpené. Spomenúť môžeme 55 kusov ťažkej bojovej tech-

niky v areáli prírodného múzea cestou do Svidníka, expozíciu 
bojovej techniky v Dukelskom múzeu alebo výhliadkovú vežu 
na Dukle. Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republi-
ky. www.visitbardejov.sk
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Región Gron
Stredné Pohronie patrí na Slovensku k menej 
známym regiónom. Má však turistom čo ponúknuť. 
Nechajte sa prekvapiť, objavte krásu Štiavnických vr-

chov, Vtáčnika či Pohronského Inovca na niektorej z množstva 
turistických či cyklistických trás. Preskúmajte tajomné ruiny hradov 
Šášov a Revište alebo sa vydajte do kláštora v Hronskom Beňadiku 
(www.pohronskehrady.sk). Región môžete objavovať aj na raftoch, 
rieka Hron je na našom úseku splavná pre každého. Medzi hviezdy 
vás vezmeme v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad 
Hronom. Nadšenci motoriek môžu navštíviť niektoré z podujatí na 
plochodrážnom štadióne v Žarnovici - jediným na Slovensku. Mar-
ketingová aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby SR. www.regiongron.sk.

Región Tatry Spiš Pieniny
Región ponúka mimoriadne veľa rôznorodých atrakcií 
a možností pre voľnočasové aktivity. Turisti sa môžu prejsť 
očarujúcimi turistickými trasami, navštíviť historické pa-
miatky, zažiť splav na raftoch a pltiach a vyskúšať mnoho 
ďalších zaujímavých atrakcií. Neďaleko Ždiaru víta hostí 
bezbariérové stredisko Bachledka s kabínovou lanovkou, 
interaktívnym Chodníkom v korunách stromov a vyhliad-
kovou vežou. Novinkou je Kráľovstvo lesa s preliezkami 
a zábavnými prvkami, kde si prídu na svoje hlavne deti. 
Región ďalej ponúka desiatky kilometrov cyklotrás, na 
ktorých sa vám naskytnú krásne panoramatické výhľady. 
Treba poznamenať, že v rámci doplnkových služieb tu 
môžete nájsť viacero požičovní horských bicyklov, e-bikov 
a e-kolobežiek. Odpočinúť si môžete aj v golfovom areáli 
v obci Malý Slavkov. V Pieninách okrem tradičného splavu 
kaňonom Dunajca nájdete relax a zábavu v Kúpeľoch 
ČERVENÝ KLÁŠTOR – Smerdžonka, ktoré ponúkajú 
minerálnu vodu pôsobiacu blahodarne na celý organiz-
mus. Chuť na objavovanie pamiatok uspokojíte návštevou 
Kežmarského hradu a miest Kežmarok, Levoča, Spišská 
Belá a Spišské Podhradie. V regióne sa môžete aj poho-
dlne ubytovať a ochutnať mnohé gastronomické špeciality. 
Odporučiť môžeme APARTMÁNY PANORAMA Bachled-
ka, Resort Levočská dolina, Boutique Hotel Hviezdoslav 
**** Kežmarok, Hotel Club*** Kežmarok, Penzión Pltník 
s campingom a chatami, Penzión Kaštieľ Hanus *** , 
Kúpele ČERVENÝ KLÁŠTOR – Smerdžonka, Múzeum 
Červený Kláštor. Pochutnať na miestnych špecialitách pod 
Spišským hradom si môžete v Spišskom salaši. 
www.tatryspispieniny.sk.


