Viete,
že zámocká
kaplnka je od roku
1686 významným
pútnickým miestom na
Slovensku a v kaštieli
sa nachádza pracovňa
prvého československého
prezidenta Tomáša
Zámok Topoľčianky sa nachádza
Garriqua
v
obci s rovnakým názvom, ktorá
Masaryka?

Zámok
Topoľčianky

leží severne od Zlatých Moraviec.
Obec sa pýši rozsiahlym parkom, kde je
umiestnený zámok, ktorý bol v minulosti sídlom Habsburgovcov. Neskôr ho využívali československí prezidenti, najmä
v časoch po prvej svetovej vojne, kedy sa uskutočnila aj
posledná väčšia úprava objektu, najmä jeho troch renesančných krídel. Počas letných mesiacov sem veľmi rád chodieval
aj Tomáš Garrique Masaryk, ktorý tu nielen oddychoval, ale
aj pracoval. Pozoruhodnosťou zámku je aj Zámocká kaplnka,
ktorá bola postavená v roku 1662 a nachádza sa v nej obraz
jej zakladateľky Alžbety Rákoczy. Zo zámockého krídla
sa časom stalo múzeum historického nábytku a bytových
doplnkov. Pre návštevníka je dnes sprístupnená aj knižnica,
ktorá obsahuje vyše 14-tisíc zväzkov
a nachádza sa tam aj prvá slovenská gramatika od Antona Bernoláka z roku
1770. V súčasnosti
slúžia renesančné
krídla ako hotel.

Kaštieľ Mojmírovce

Kaštieľ
Beladice
Pustý Chotár
Kaštieľ dala vybudovať šľachtická rodina
Jesenských okolo
r. 1820. Neskorší majiteľ,
barón H. Lindelóf ho
koncom storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V neoklasicistickej
podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale
v zmenšenej pôdorysnej dispozícii. Pozornosť
si zaslúžia aj maľované vitrážové okná hlavného vstupu a krásne kazetové stropy v salónikoch
na poschodí. Kaštieľ je kultúrnou pamiatkou SR.
V r. 2003 bol po kompletnej renovácii uvedený do prevádzky ako Park Hotel Tartuf s kongresovými priestormi.
Dominantou areálu je rozľahlý park, v ktorom je inštalovaná
Prírodná galéria umeleckej keramiky otvorená v lete 2007.
Nadväzuje na medzinárodné keramické workshopy, ktoré
sa tu konali v r. 1999-2009. Počas 8 workshopov tu pôsobilo
52 umelcov zo 4 svetadielov. Je prístupná všetkým návštevníkom kaštieľa, hotela, turistom a širokej verejnosti.

Obec Mojmírovce leží na východnom okraji Nitrianskej pahorkatiny.
Dominantou obce je neskorobarokový kaštieľ,
postavený v roku 1721, okolo ktorého bol vybudovaný nádherný park, ktorý sa dlhý čas považoval za najkrajší
v Uhorsku. Po požiari v roku 1866 bol kaštieľ klasicisticky
upravený a v súčasnosti slúži ako hotelové a kongresové centrum. V areáli sa nachádza aj žrebčín, ktorý dal postaviť
rod Hunyadyovcov. Chovali sa tu plemená arabských,
španielskych a talianskych koní. Okrem nich sa tu
pripravovali
aj dostihové,
Hotel Kaštieľ Mojmírovce
Školská 919, 951 15 Mojmírovce
poľovné a zátel.: 037/779 82 01, 0907 846 040
prahové kone.
Vedeli
ste, že rod
Hunyadyovcov
sa postaral o to, že
Mojmírovce stáli pri
zrode dostihového športu
v rakúsko-uhorskej
monarchii?

Kaštieľ Oponice
Kaštieľ Oponice predstavuje typický opevnený kaštieľ vybudovaný na prelome 16. a 17. storočia. Kaštieľ je známy hlavne
historickou apponyiovskou knižnicou s empírovým interiérom.
Objekt je zložený z troch dvojtraktových krídel v tvare písmena
„U“, je dvojpodlažný a čiastočne podpivničený. Súčasťou areálu
bola v minulosti aj hospodárska budova, kaplnka a kočiareň.
Kaštieľ si prešiel aj rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá
trvala štyri roky a počas ktorej sa kompletne obnovil
a prestaval na hotel, ktorý má kapacitu 150 lôžok.
V areáli kaštieľa je možné okrem hotelového komplexu nájsť aj wellness centrum, anglický park a
spomínanú barokovú apponyiovskú knižnicu.

fax: 037/779 82 00
e-mail: recepcia@vic.sk
www.kastielmojmirovce.sk

Pustý Chotár 495, 951 75 Beladice
tel: 037/633 0235, 0915 768 891
e-mail: tartuf@tartuf.sk
www.tartuf.sk

Hotel Zámok Topoľčianky

Parková 1, 951 93 Topoľčianky
tel.: 037/777 75 55, 777 7 504-506
fax: 037/777 75 56
e-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk
www.zamok-topolcianky.sk

Zrúcanina
hradu Gýmeš

pod starším názvom Gýmeš. Obec sa spomína
už v Zoborskej listine z roku 1113 ako súčasť majetku benediktínskeho kláštora. Zrúcaniny hradu sa nachádzajú na kremencovom vrchole kopca
Dúň (514m). Hrad bol postavený
pred rokom 1253 a predstavoval
šľachtické sídlo jednej z najzámožnejších uhorských rodín,
rodiny Forgáchovcov, ktorá
hrad obývala až do roku
1865. Počas svojej existencie
ho dvakrát spustošili Turci
a raz Betlenove vojská.

Zrúcanina
Oponického
hradu

Park Hotel Tartuf

Vedeli
ste, že
prírodná galéria
umeleckej keramiky
je slovenským unikátom
a názov komplexu „Tartuf“
je odvodený od vzácnej huby,
ktorá je lahôdkou medzi
gurmánmi?

Vedeli
ste, že medzi
ľuďmi kolujú historky
o vítaní hradných hostí?
Vítali ich tzv. „lopatovým
tancom“. Najprv ich
počastovali štyrmi údermi
lopatou po zadnej časti tela
a až potom sa mohli
Zrúcaniny hradu Gýmeš sú úzko späté
zapísať do pamätnej
knihy.
s históriou obce Jelenec, ktorá je známa aj

Apponyiovská knižnica

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 9.00 – 15.30
sobota – nedeľa: 13.00 – 16.00

Château Appony

Oponice 271, 956 14 Oponice
tel.: 038/323 81 11, 038/323 84 02
e-mail: chateauappony@chateauappony.sk
www. chateauappony.sk

Obec Oponice leží na území okresu Topoľčany a vznikla v roku 1773 zlúčením Veľkých a Malých Oponíc, ktoré
vznikli pravdepodobne v 13. storočí ako podhradské osady
Oponického hradu. Pôvodná románska stavba bola zabezpečená mohutným opevnením, ktoré sa osvedčilo počas tureckých vojen, keď poskytovalo hradným pánom bezpečný
úkryt. V roku 1645 bol hrad poškodený požiarom, no zbúraný bol až začiatkom 18. storočia cisárskymi vojskami.

objav miesto, zaži príbeh
discover the place, live the story

Arborétum
Mlyňany
Arborétum Mlyňany sa
považuje za jednu z najkrajších a najbohatších
záhrad v strednej Európe.
Okrem cudzokrajných drevín
a esteticky pôsobivej záhradnej
architektúry tu môžete nájsť aj
neoklasicistický kaštieľ. Park založil
v roku 1892 Štefan Ambrózy, ktorý na prikúpenom lese začal sadiť cudzokrajné dreviny. V súčasnosti má park rozlohu 67 ha a rastie tu viac ako 2300
druhov vždyzelených a opadavých druhov drevín. Park
dotvárajú
aj jazierka
Arborétum Mlyňany SAV
a orientálne
Vieska nad Žitavou, č. 178
altánky.
951 52 pošta Slepčany
tel: 037/633 42 11, fax: 037/642 69 31
e-mail: arboretum.mlynany@savba.sk
www.arboretum.sav.sk
Otváracie hodiny:
01.04. – 31.10.
pondelok – piatok: 7.00 – 18.00 h
sobota, nedeľa, sviatok: 8.00 – 18.00 h
01.11. – 31.03.
pondelok – piatok: 8.00 – 17.00
sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 – 16.00

Vedeli
ste, že sa
Arborétum člení na
5 častí? Na Rozárium,
východoázijskú oblasť,
severoamerickú oblasť,
slovenskú oblasť s okrasnou
škôlkou a pôvodnú časť
Ambrózyho parku.

Zubria obora Lovce

Projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Zubria obora sa nachádza asi 10 km od Topoľčianok. Bola založená v roku 1958 a v roku 1964 bol objekt vyhlásený za chránenú študijnú plochu. Zubria obora má rozlohu 140 ha a je
dimenzovaná pre 12 zubrov. V roku 2008 bol okolo celej Zubrej
obory vystavaný lesnícky náučný chodník doplnený o informačné panely s informáciami o živote zubrov ale aj o živote
ostatných zvierat, ktoré je možné v lese zazrieť.

európska únia

oponice
(23 km)

zobor
(5 km)

Jelenec
(14 km)

kostoľany
pod tribečom
(23 km)

topoľčianky
(36 km)

Lesy SR, š. p. Odštepný závod Topoľčianky
Parková 7, 951 93 Topoľčianky
tel.: 037/630 12 32, 037/640 34 24
www.lesy.sk
Otváracie hodiny:
máj – september: 9.00 – 17.00
október – apríl: 9.00 – 15.00

Vedeli
ste, že zubor
patrí medzi
najväčšieho
európskeho
cicavca?

Výlety do okolia NITRY
Vydalo: Mesto Nitra v roku 2012
Spracovali: P. Ostovrchá, A. Pivarčiová
Grafická koncepcia: Peter Jánsky
Tlač: Patria I., spol. s r.o.
Foto: archív Mesta a prevádzkovateľov
zariadení, P. Rafaj
Náklad: 5.000 kusov

beladice
(18 km)

Tesárske
Mlyňany
(38 km)

Náučný chodník Zoborské vrchy má 27
zastávok, pričom celková dĺžka trás je 14,7 km.
Východiskový bod základného okruhu, ktorý vedie na Zobor a späť, je pri
Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor. K nemocnici je možné sa
dostať autobusmi mestskej dopravy č. 1, 9 a 25. Okrem hlavnej trasy má
náučný chodník aj dve vedľajšie trasy - smer Dražovce a smer Žibrica.
Základný okruh
• smer Zobor - Špecializovaná nemocnica - Svoradov prameň
- Svoradova jaskyňa - Odkryv na vozovej ceste - Tri duby –
Kroviny - Hradisko Zobor - Turistické značenie – Pyramída
– Zobor - Pohorie Tribeč - Stepné živočíchy - Národná prírodná
rezervácia Zoborská lesostep - Kyslomilná vegetácia kremencov
Vedlajšie okruhy:
• smer Dražovce - Rastliny, ktoré milujú teplo - Borovice
v Zoborských vrchoch – Vinice - Dražovský kostolík
• smer Žibrica - Kozie chrbty - Rastliny dubovohrabových lesov
- Lesné dreviny - Lesnícke značky - Vtáky listnatých lesov Prírodná rezervácia Žibrica - Živočíchy listnatých
lesov - Hradisko Žibrica - Mraveniská

lovce
(38 km)

poľný kesov
(19 km)
mojmírovce
(18 km)

Zobor - Náučný
chodník
Zoborské vrchy

Chránený areál Jelenská gaštanica
Jelenská gaštanica sa nachádza na severozápadnom svahu vrchu
Dúň, približne 5 km od obce Jelenec. Vedie k nej zelený turistický
chodník. Gaštanica bola údajne založená v polovici 13. storočia. Ide
teda o najstarší známy pokus o umelé založenie lesného porastu na
území Slovenska. Porast o výmere 3,8 ha je od roku 1952 zákonom
chránený.
Vedeli
ste, že sa
v Jelenskej gaštanici
nachádzajú stromy
staré až 300 – 400 rokov
a že sa gaštan jedlý dostal
do tribečského lesa zásluhou
Forgáchovcov?

Národný žrebčín Topoľčianky
Národný žrebčín Topoľčianky sa zaraďuje
medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny
a radí sa za kultúrne dedičstvo národa.
Bol založený v roku 1921 a od tej doby sa
pracovníci žrebčína a kone reprezentovali
na významných národných a medzinárodných podujatiach, či už chovateľských alebo športových. Národný žrebčín
informuje verejnosť o svojich aktivitách
a prispieva k zachovaNárodný žrebčín Topoľčianky, š.p.
niu dedičstva národa
Parková 13, 951 93 Topoľčianky
vo forme chovu koní.

Hipologické
múzeum
Topoľčianky

tel.: 037/630 16 13-5
fax: 037/630 16 11
e-mail: sekretariat@nztopolcianky.sk
www.nztopolcianky.sk

Hipologické múzeum v Topoľčiankach je jediné svojho druhu na
Slovensku. Bolo zriadené v roku 1989 a spravuje ho Národný žrebčín
v Topoľčiankach. Pre návštevníkov múzea je
pripravená kováčska, sedlárska a kolárska
dielňa, charakteristiky jednotlivých
plemien koní, kočiareň s expozíciou
dopravných prostriedkov rôzneho
zamerania a ďalšie. Pozornosť pútajú
aj konské chomúty, sedlá a panely,
ktoré zachytávajú rozvoj rastlinnej
výroby a chovu hovädzieho dobytka.
Hipologické múzeum

Hlavná 68, 951 93 Topoľčianky
tel.: 037/630 16 13-15
fax: 037/630 16 11
e-mail: marketing@nztopolcianky.sk
www.nztopolcianky.sk
Otváracie hodiny:
utorok – piatok: 9.00, 10.00, 13.00
sobota – nedeľa: 14.00, 15.00, 16.00
vstupy na objednávku

Vedeli
ste, že kôň
doprevádza
človeka ako
významný pomocník
už vyše 6000
rokov?

Výlety do okolia NITRY

Termálne kúpalisko
Poľný Kesov

hrady, zámky, kaštiele,
prírodné zaujímavosti
a zaujímavosti v okolí nitry

Dedinka Poľný Kesov je vzdialená približne 15 km od Nitry,
smerom na Nové Zámky. Známa je predovšetkým termálnym kúpaliskom,
ktorého voda sa
Termálne kúpalisko Poľný Kesov
využíva pri lieče– Hotel ThermalKesov
ní pohybového
Poľný Kesov 252, 951 15 Poľný Kesov
tel.: 037/778 71 44
ústrojenstva a reue-mail: info@thermalkesov.sk
my. Pre návštevníka
www.thermalkesov.sk
je v areáli kúpaliska
Otváracie hodiny:
k dispozícii sauna,
pondelok – nedeľa: 9.00 – 20.00
volejbalové a basketbalové ihriská, tenisové
kurty, stánky s občerstvením stolný futbal a hokej, biliard a ďalšie.
V areáli kúpaliska sa nachádzajú tri bazény s teplotou 26 – 33 ºC.

Kostol sv. Juraja, Kostoľany
pod Tribečom
Obec Kostoľany pod Tribečom sa nachádza na
území Zlatých Moraviec. Do roku 1960 stál v dedine takmer bez povšimnutia predrománsky Kostol sv.
Juraja. Pôvodné jadro kostola vzniklo v 10. storočí. V polovici 13.
storočia bol kostol rozšírený o druhú loď a nový vchod bol umiestnený na južnú stranu. V 17. storočí bol znova opravený. V roku
1963 bol kostol rozšírený o západnú prístavbu. Na stenách staršej lode a presbytéria je znázornený mariánsky cyklus a možno tu rozpoznať aj tradičné kresťanské námety. Kostol sv. Juraja
je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky na Slovensku.
Kostol sv. Juraja - Farský úrad Ladice
951 77 Kostoľany pod Tribečom
tel.: 037/631 71 29
e-mail: ipisecny@gmail.com
http://www.ladice.fara.sk/

Vedeli
ste, že
sa Kostol sv.
Juraja považuje za
najstarší kostol
na Slovensku?

európska únia

Projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“
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