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Tento unikátny piesočnatý priestor oddávna využíva 
armáda na testovanie a výskum vojenskej techniky.    
V  lete sa tu konajú najväčšie a najvýznamnejšie stretnu-
tia vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej 
histórie na Slovensku s názvom Sahara a Slovenské 
piesky.

Záhorie je aj krajinou jazier. Väčšina z nich vznikla 
ťažbou piesku a štrku. V tieni borovicových lesov ponú-
kajú ideálny letný relax. 

Nielen krajina jazier a slovenská púšť, ale aj sloven-
ský Texas, raj naftárov a plynárov. Aj to je na 

Záhorí. Naftárske kozlíky a sondy sú naozaj zaujímavým 
spestrením pri potulkách krajinou. 

Región Záhorie

Záhorie – rozmanitá zem

Krajina je plná hustých lesov, rozľahlých polí a lúk, 
chránených oblastí, jazier a rybníkov, starých 

zrúcanín a kaštieľov, kostolov, kaplniek a mnohých iných 
zaujímavostí. 

Záhorie je typické borovicovými a lužnými lesmi 
a piesčitou pôdou. Tiež tu často fúka vietor. Hovorí 
sa preto, že nebyť týchto borovicových lesov, na Záhorí 
by vznikla slovenská Sahara s vysokými pieskovými 
dunami. 
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Na Záhorí je jedno z najzachovalejších nížinných území 
v strednej Európe. Povodie Dyje, Moravy a sútok Moravy 
a Dunaja má prirodzený ráz lužnej krajiny tak, ako ju 
poznali naši predkovia. Jedinečnosť územia dokresľuje 
geologické podložie tvorené najmä pieskovými sedi-
mentmi, ktorých rozloha i umiestnenie je unikátom v rámci 
Európy. 

Nivou rieky sa vinie 23 km dlhý náučný chodník, 
na ktorom sa návštevníci oboznámia s krásami 

prítomnej fauny a flóry. Nemenej zaujímavá je i história 
rieky. Po dlhé desaťročia boli súčasťou jej brehov ostatné 
drôty. Obetiam železnej opony je venovaný pamätník 
pri cyklomoste Márie Terézie. 

Čierne zlato tu začali priemyselne ťažiť pred sto 
rokmi, v roku 1914. Dva roky predtým ho 

úplnou náhodou našiel ľudový vynálezca z Gbelov Ján 
Medlen, keď na svojom močaristom pozemku kopal 
odvodňovacie kanály. Pri zapaľovaní fajočky mu raz 
vypadla zápalka a zem pod ním zrazu vzbĺkla. Vystra-
šený Ján bežal do dediny kričiac, že našiel bránu do 
pekla. Bol to však zemný plyn a práve Ján potom vyna-
šiel spôsob, ako ho využiť. V lete 1913 už prišli  
do Gbelov aj zvedaví geológovia s vrtnou súpravou. 
Okrem zemného plynu našli aj ropu. 

Vďaka ťažbe zemného plynu má Záhorie aj jednu zaují-
mavosť, ktorá je dodnes tak trochu zahalená rúškom 
tajomstva. Pri Plaveckom Štvrtku došlo v päťdesiatych 
rokoch 20. storočia k požiaru plynovej sondy. Po násled-
nej explózii sa do zeme prepadla vrtná veža. Svetlo z horia-
ceho vrtu vraj umožňovalo čítať noviny až v Bratislave. 
Na mieste nešťastia vzniklo jazero zvané Fudžijama, 
v ktorom dodnes bublinkuje unikajúci plyn. Hovorí sa 
tiež, že jazero niekoľkokrát skúmali potápači a hľadali 
prepadnutú vrtnú súpravu. Nikdy však nedosiahli na dno. 
Dnes jazero priťahuje nielen zvedavcov, ale aj rybárov.
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Neoddeliteľnou súčasťou Záhoria sú i Malé 
Karpaty, ktoré skrášľujú panorámu regiónu 

po celej jeho dĺžke. Horský masív sa dvíha priamo 
od brehov Dunaja a ťahá sa až na sever regiónu. 
Pokojné lesy bohaté na drevo, zver a nerasty lákali 
ľudí odpradávna. Panstvá si tam postavili aj vplyvní 
šľachtici. Dnes sú Malé Karpaty rajom turistov 
a horských cyklistov. 

Špecifickosťou územia Malých Karpát je jeho kras. 
Na relatívne malej ploche vyniká pohorie bohatstvom 
krasových javov. Nachádzajú sa tam podzemné i povr-
chové krasové útvary, ako napríklad vyvieračky, vodné 
toky krasového charakteru, jaskyne, závrty. 

Viaceré jaskyne sú významnými paleontologickými 
a archeologickými náleziskami, napr. Deravá skala nad 
Plaveckým Mikulášom či jaskyňa Pohanská na rovno-
mennom kopci nad Plaveckým Podhradím.

Región sa vyznačuje aj priaznivými klimatic-
kými podmienkami. Horné Záhorie je jednou 

z najrozsiahlejších vinohradníckych oblastí Sloven-
ska. Stredné Záhorie je zase známe svojimi špargľo-
vými poľami a Dolné Záhorie je rajom pre hubárov. 

R
egión Záhorie
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História a pamiatky

Dôkazy pochádzajúce z jaskyne Deravá skala pri 
Plaveckom Mikuláši svedčia o osídlení Záhoria 

už v staršej dobe kamennej. Počas ďalších tisícročí sa 
rôzne kultúry a národy usadzovali najmä pozdĺž rieky 
Moravy a na piesočných dunách Borskej nížiny. 

Nálezy jantárových šperkov z doby bronzovej pri Gaja-
roch svedčia o tom, že povestná jantárová cesta vedúca 
od Baltického mora k Jadranu zásobovala aj oblasť pri 
rieke Morave. Nálezy z doby železnej svedčia o postupnej 
premene Záhoria na poľnohospodársku oblasť.  

Prvými obyvateľmi, 
ktorých vieme pome-

novať, boli Germáni 
a Kelti, ktorí vybudo-
vali na vrchu Pohan-
ská nad Plavec-
kým Podhradím 
rozsiahle oppidum 

(opevnené mesto). 
Kelti razili mince  

– biateky, ktoré sa našli 
v Malackách a v Gajaroch. 

Po Germánoch a Keltoch tu boli i Rimania, ktorí mali 
na území dnešnej Stupavy vojenskú stanicu.  Jej 

pozostatky sú tam ešte aj dnes. Stretali sa tam obchodné 
záujmy Rimanov a barbarských národov. Približne  
v 6. storočí prišli na územie Záhoria Slovania a postupne 
túto oblasť husto osídlili. 

Po vzniku Uhorského kráľovstva sa stalo Záhorie 
súčasťou pohraničného pásma konfinium, ktoré hrani-
čilo s Českým kráľovstvom a Rakúskom. Na ochranu 
hraníc boli do Uhorska povolané kmene Sikulov a Plav-
cov,  po ktorých sa tu zachovali miestne názvy Plavecký 
hrad, Plavecké Podhradie, Sekule a iné. 

V 13. storočí vzniklo na Dolnom Záhorí Plavecké 
panstvo, ktoré neskôr získava známy šľachtický rod 
Pálfiovcov. Pamätníkom tejto éry je kaštieľ v Malackách. 
S príchodom Pálfiovcov sa začína pre Malacky nová éra, 
stávajú sa centrom administratívy i školstva Dolného 
Záhoria.    

Na Hornom Záhorí medzitým uhorský kráľ Ľudo-
vít I. udelil Skalici výsady slobodného kráľov-

ského mesta (1372). Mesto dostalo právo opevniť sa 
hradbami, obyvateľstvo bolo oslobodené od platenia 
daní a iných poplatkov, tovar Skaličanov bol oslobo-
dený od tridsiatku, mýta a mali právo šibenice. 
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Nezaostával ani Holíč, ktorý sa už v roku 1205 stáva 
sídlom hradnej župy a neskôr sídlom feudálneho panstva. 
Vládli mu významní panovníci od Matúša Čáka Tren-
čianskeho až po Františka Štefana I. Lotrinského a Máriu 
Teréziu. Významným medzníkom v dejinách Holíča boli 
napoleonské vojny. Do mesta po bitke u Slavkova ustúpila 
ruská armáda a v Holíčskom kaštieli bol v roku 1805 
predbežne dojednaný tzv. Bratislavský mier.  

Senica získala prvé privilégiá v roku 1396. Význam 
mesta rástol spolu s významom Českej cesty, ktorá tadiaľ 
viedla. Potom Senicu postihli náboženské zvraty, vojen-
ské nepokoje, vzbura obyvateľov i pustošenie Turkami. 
Mesto sa však nevzdalo a za vlády Márie Terézie opäť 
zaznamenalo prudký hospodársky rozvoj.

Rotunda sv. Juraja
Najstaršia pamiatka mesta 
Skalica pochádza pravde-
podobne z 10. - 11. storočia. 
Vzácne sú nástenné maľby  
z 15. storočia, na ktorých sú 
zobrazené dva výjavy z legendy 
o sv. Jurajovi. V roku 1970 bola 
vyhlásená za Národnú kultúrnu 
pamiatku. 

Františkánsky kostol  
Sedembolestnej Panny Márie 
a kláštor 
Rozsiahly areál sa začal stavať 
v roku 1467. Najväčším lákad-
lom je Čierna kuchyňa, v ktorej 
sa pečie tradičný Skalický trdel-
ník. Súčasťou je aj františkánska záhrada s najdlhším 
zachovalým úsekom skalických hradieb. 

Farský kostol sv. Michala  
Archaniela
Okrem hlavného oltára sa tu 
nachádza aj deväť bočných cecho-
vých oltárov. Gotická veža ponúka 
nádherný výhľad na mesto.

Jezuitský kostol  
sv. Františka Xaverského
Nachádza sa tu oltárny obraz, 
ktorý patrí k najväčším baro-
kovým oltárnym obrazom na 
Slovensku. Zaujímavou atrak-
ciou sú podzemné krypty.

Mlyn bratov Pilárikových
Pôvodne vodný mlyn bol 
prestavaný na nový moderný 
na elektrický pohon. Skaliča-
nom slúžil desaťročia, dnes víta 
turistov.

Ľadovňa 
V minulosti slúžila na uscho-
vanie potravín. Ľad sa do nej 
zvážal z vodných plôch na psích 
záprahoch. Dnes tam návštevníci 
nájdu aj reštauráciu, aj „Peklo 
pre deti“.S
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Golgota a kríže
Ku koloritu tejto obce patrí Golgota 
a množstvo krížov z rôznych čias 
a s rôznymi nápismi. Nazrite aj do 
kostola sv. Michala Archanjela so 
zrekonštruovaným organom.

Kostol sv. Martina
Barokovo-klasicistická budova 
prestavaná na kostol a kláštor 
rehole kapucínov. Najcennejším 
dielom je 300 rokov stará Holíčska 
baroková plastika. 

Holíčsky kaštieľ (zámok)
Neskorobarokový kaštieľ vznikol po prestavbe 
z protitureckej pevnosti ako reprezentačné letné 
sídlo Habsburgovcov. Príjemná je prechádzka okolo 
zámockého rybníka a člnkovanie po zámockých 
vodných valoch.

Gotický kostol Božského srdca 
Prešiel mnohými stavebnými úpra-
vami od gotiky po baroko. Vzác-
nosťou sú štyri zvony umiestnené 
vo veži.

Dom kultúry
Bol postavený v roku 1905. Architektom  je  Dušan 
Jurkovič. Pýchou tejto budovy je veľká divadelná sála, 
ktorej steny a oponu zdobia maľby s figurálnou tema-
tikou. Na poschodí sa nachádza expozícia Záhorského 
múzea. 

Kostol sv. Margity Antiochijskej
Gotizovaný, pôvodne románsky 
kostolík. Je jednou z najstarších 
architektonických pamiatok na 
Záhorí. Jej pôvod nie je dopo-
siaľ podrobne prebádaný. 

Cisársky a kráľovský žrebčín
Jeho existencia je zaznamenaná 
už v 18. storočí, svoje kone tu 
mal aj cisár František I. Priľahlé 
lúky a lesy sa stávali miestom 
veľkolepých poľovačiek pre 
cisársku rodinu a ich hostí. 

Cisárska rodina mala v Kopčanoch okrem žrebčína aj 
Lotrinský rybník na odchyt divých kačíc s budovou 
dodnes nazývanou Kačenáreň. Dnes sú však z nej už 
len ruiny.
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Viac informácií: TIK Skalica 
www.skalica.sk 

tik@mesto.skalica.sk , + 421 915 723 216
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Malacký kaštieľ
Pôvodne barokové reprezentačné šľachtické sídlo Pálfiov-
cov zo 17. storočia. V zrekonštruovaných priestoroch je 
Pálfiovská izba a výstavné miestnosti. Na nádvorí stojí  
studňa s erbovým zvieraťom Pálfiovcov – jeleňom. 

Synagóga
Je postavená v maurskom slohu. 
V roku 2005 bola kompletne 
zrenovovaná. Je súčasťou projektu 
Slovenská cesta židovského 
kultúrneho dedičstva.

 
Múzeum Michala Tillnera
Mestské múzeum bolo založené 
v roku 1975 z podnetu akademic-
kého maliara Michala Tillnera. 
Centrom expozície je Záhorácka 
izba ako súčasť ľudového býva-
nia v minulosti. 

Zámocký park
Národná kultúrna pamiatka obko-
lesuje Malacký kaštieľ. Bezmála 
30 ha plocha poskytuje možnosti 
relaxu a aktívneho odpočinku. 

 Veterný mlyn
Národná kultúrna pamiatka posta-
vená koncom 19. storočia. Mlieť sa 
v ňom prestalo po prvej svetovej 
vojne. Je jediným  zachovaným 
na území SR.

 
Františkánsky kláštor a kostol
Dal ho vybudovať gróf Pavol 
IV. Pálfi v 17. storočí. Vzácny 
je veľkolepý hlavný oltár. Celý 
je vyrezávaný z dreva, kolo-
rizovaný a bohato pozlátený. 

Sväté schody
Sväté schody sú na svete troje. 
V Ríme sa nachádzajú pôvodné, 
po ktorých kráčal Kristus do Pilá-
tovej siene. Kópie sú v Jeruzaleme 
a v Malackách. Schodov je 27 a sú 
v nich uložené relikvie svätých.

 
Krypty
Ak vám neprekáža chladivý dych záhrobia a tichá 

spoločnosť, navštívte 
ojedinelé a chránené 
pohrebisko len pre 
vyvolených pod fran-
tiškánskym kostolom.

Viac informácií: TIC Holíč
www.holic.sk 

tik@holic.sk, +421 907 657 884
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Habánske múzeum
Pamiatkovú rezerváciu ľudovej 
architektúry tvorí 22 pôvodných 
stavieb zo 17. až 19. storočia. 
Habánsky dvor patrí medzi najstar-
šie pamiatky ľudovej architektúry 
na Slovensku. 

Rímsko-katolícky farský kostol
Jeden z najmonumentálnejších kostolov na Záhorí. 
Dvojvežové priečelie je bohato členené so štukovými 
obrazcami, výklenkami a farebnými oknami. Pod kosto-
lom sú krypty. 

Kaštieľ
Barokový kaštieľ s rozsiah-
lym anglickým parkom posta-
vila v rokoch 1683-85 vplyvná 
rakúsko-uhorská rodina Kollo-
nitzovcov. 

Rímsko-katolícky kostol 
Pochádza z 1. polovice 14. storočia 
a je zasvätený Nanebovzatiu Panny 
Márie. V stene je na pamiatku 
zamurovaný hrot nevybuch-
nutého delostreleckého náboja  
z II. svetovej vojny.

Morová kaplnka
Historicky cenná morová kaplnka 
sa nachádza  na severnej strane 
obce, nedávno bola obnovená. 
Konajú sa tam slávnostné omše.

Súkromné múzeum  
hospodárskeho dvora  
A. Stankovského v Máste
Malé múzeum zachytávajúce život 
v minulosti cez objekty a pred-
mety dennej potreby. Pri pohľade 
z ulice to síce nie je možné tušiť, 
no vo dvore akoby sa čas spomalil 
a miestami aj zastavil.

Zámocký (Stupavský) park 
Vybudovali ho poslední maji-
telia kaštieľa v štýle anglických 
parkov. Nádherná je gaštanová 
aleja, rybník a mnohé vzácne 
dreviny. V parku sa nachádzajú 
i športoviská.

Pálffyovský rodový kaštieľ 
Kaštieľ z 13. storočia v minulosti patril ku kráľovským 
hradom. Z pôvodného vzhľadu sa zachovalo len málo, 
v súčasnosti v ňom sídli Domov dôchodcov.
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Pajštún
Hrad z 13. storočia patril do 
sústavy kráľovských strážnych 
hradov. Počas Napoleonovho 
ťaženia v roku 1810 bol zdemo-
lovaný. Jeho ruiny sú obľúbeným 
výletným miestom.

Dračí Hrádok
Zrúcaniny strážnej veže postave-
nej pravdepodobne v 13. storočí. 
Osudným sa jej zrejme stal požiar 
počas husitských vpádov na 
západné Slovensko.

Staré hlinené domy
Ich zvláštnosťou je biely orna-
ment - kvety, listy - na zelenom 
podklade, na doplnenie sa použí-
vali hviezdice, ktoré sa otláčali 
pomocou zemiakových razidiel. 

Tajomný zámoček (Hrad  
Kuchyňa)
Na výbežku vrchu Vysoká medzi 
Kuchyňou a Rohožníkom sú 
zvyšky fortifikačného objektu. 
Datuje sa do začiatku 14. storočia, 
nič viac sa však nevie. Hovorí sa, 

že tam býval kráľ počas poľovačiek.

Zvonica 
Táto kultúrna pamiatka pochá-
dza z rímskych dôb. Pravdepo-
dobne slúžila ako strážna veža na 
obchodných cestách. Je vystavaná 
z kameňa. Pôvodné slnečné hodiny 
nahradili elektrické.

Pamiatková rezervácia
Reprezentuje typickú roľnícku 
usadlosť južného a západného 
Slovenska z 19. storočia. Základ-
ným stavebným materiálom je 
nepálená tehla, spodná časť stien 
je vymurovaná z kameňa.

Jaskyňa Deravá skala
Malokarpatské jaskyne pritúlili 
prvých obyvateľov už pred tisícmi 
rokov. Svedčia o tom bohaté 
nálezy pravekých nástrojov, 
ohniská a kosti zvierat, vrátane 
obrovského jaskynného medveďa.

Pohanská
Na tomto vrchu pri Plaveckom 
Podhradí bolo objavené veľké 
keltské opidum (chránené mesto), 
obohnané valmi. Našlo sa tam 
množstvo hmotných nálezov 
z doby keltského a laténskeho 
osídlenia.

Plavecký hrad
Hradby a veže, ktoré sa belejú uprostred sýtej zelene 
malokarpatských lesov, vás upútajú už z diaľky. Korene 
opevnenia na mieste dnešných hradných zrúcanín siahajú 
hlboko do minulosti. 
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Neskorobarokový kaštieľ
Zaujme veľká stĺpová dvorana 
a výrazný vstupný portál. Je 
sídlom Záhorskej galérie, expozí-
cia dokumentuje výtvarné umenie 
regiónu. Ku kaštieľu prilieha park.  

Rímskokatolícky farský kostol  
Panny Márie
Jednoduchú hladkú fasádu oživujú 
štyri oporné piliere. Zaujíma-
vosťou sú dva kalichy od nezná-
mych autorov. Sú vyhotovené 
z tepaného pozláteného striebra. 

Kaplnka sv. Anny 
Najstaršia stavebná pamiatka 
mesta. Drevený oltár spája príbehy 
Nového zákona a života sv. Jána 
Nepomuckého. Pod kaplnkou sa 
ukrýva krypta s valenou klenbou.

 
Nyáryovský kaštieľ
Bol postavený v roku 1631. 
V súčasnosti sa tam nachá-
dza múzeum, knižnica, 
obecný úrad a obradná 
sieň. Za kaštieľom je park 
so vzácnymi drevinami.

Viac informácií: INFOSEN Senica
www.senica.sk 

infosen@rsms.sk, + 421 34 651 64 59

Zrúcanina Hradu Branč
Starobylá zrúcanina z 13. storočia sa týči na vŕšku. Príťaž-
livá a malebná krajina s hradom bola mnohým umelcom 
námetom na výtvarné zobrazenie. Rovnako lákavá je aj 
pre turistov.

 
Pamätný dom Jozefa Miloslava  
Hurbana
Približuje život a dielo J. M. 
Hurbana. V júli 1843 sa na fare 
v Hlbokom stretol so Štúrom 
a Hodžom a dohodli sa na prijatí 
stredoslovenského jazyka za základ 
celonárodného spisovného slovenského jazyka.

Korlátko
V zalesnenom teréne nad 
obcou Cerová sa týči 
zrúcanina hradu Korlátko, 
ktorého korene siahajú 
do 11. storočia. Na hrade 
sa vystriedalo viacero 
majiteľov. Hrad je ľahko 
prístupný a je z neho-
krásny výhľad.
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Šaštín-Stráže
Šaštín je v dejinách nášho národa staroslávny, jeho história 
siaha až do doby príchodu vierozvestcov svätého Cyrila 
a Metoda do starej vlasti Slovákov. Bola tu dôležitá pevnosť 
na ochranu obchodných ciest.

Národná  Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou sväty-
ňou, bazilikou Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej 
patrónky Slovenska. Jej pôvod siaha do roku 1736. 
Počas pútí mesto a baziliku navštívi niekoľko desiatok 
tisíc pútnikov. Bazilika reprezentuje posledné obdobie 
barokového slohu  a jej organ patrí k najväčším na 
Slovensku.

 
Občianske združenie pre rozvoj cestovného 

ruchu. Jednou z hlavných aktivít je 
budovanie turistických informačných 

kancelárií.

ezahorie@ezahorie.sk, +421 905 625 416 
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Organizované výlety regiónom ponúka 
Prvá cestovná s.r.o.

www.prvacestovna.sk
+421 918 360 333

PRO REGION, n. o.
Navštívte nás v našich „Dielničkách“ 

a zapojte sa s nami do výroby tradičných 
výrobkov z hliny, prútia, pedigu, či 

vyskúšajte si tkanie na krosnách. To, čo si 
vyrobíte, si môžete odniesť ako suvenír 
– pamiatku na návštevu nášho regiónu. 

www.svetluska.estranky.sk
dss.svetluska@centrum.sk

+421 34 657 10 55
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Kultúrne podujatia

Malacká hudobná jar, Malacky, marec-apríl
Niekoľkotýždňový jarný cyklus koncertov hudby rôznych 
žánrov. 

Prvomájové Malacky, 1. máj
Najväčšie podujatie v meste a okolí. Mix hudby, kultúry, 
športu, gastronómie a dobrej zábavy.

Deň múzeí a galérií, Malacky, máj
Bezplatné vstupy plus remeselný jarmok. Atmosféru 
spríjemňuje hudba.

Malacké kultúrne leto, Malacky, júl, august
Letné podujatia pod holým nebom pre deti a dospelých.

Poľovnícky deň, Malacky, august
Prezentácia poľovníctva zo všetkých uhlov pohľadu. 

Zejdeme sa na hambálku, Malacky, september
Týždeň plný divadla a Hambálkovskej divadelnej kaše. 

Jablkové hodovanie, Malacky, Stupava, Jabloňové, 
október 
Podujatie venované jablkám a všetkým dobrotám z nich.

Habánsky hodový jarmok, Veľké Leváre, júl
Spoznajte život habánov, ochutnajte habánsky koláč 
a zabavte sa pri hudbe a tanci. 

Hodové slávnosti, Plavecký Štvrtok, august
Krojovaný sprievod obcou a bohatý program. 

Mravenec, Plavecký Štvrtok, september
Detský medzinárodný folklórny festival. 
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Záhradná galéria Alojza Machaja, Plavecký Štvrtok
Je výrazným strediskom kultúry s rezbárskymi dielami 
rôzneho tematického zamerania. Každoročne sa tu usku-
točňujú tvorivé sympóziá. 

 
Pivný festival, Stupava, máj
Ochutnávka rôznych druhov tohto jedinečného nápoja.

Stupavský duben, Stupava, jún
Medzinárodný festival dychových hudieb. 

Dni zelá, Stupava, október
Festival plný hudby, dobrého jedla a kyslej kapusty. 

Župné vianoce, Stupava, december
Bohatý kultúrny program so širokou paletou sprievod-
ných podujatí.

Sviatok hudby, Lozorno, jún
Podujatie európskeho rozmeru venované živej hudbe. 

Dedinka remesiel  
a umení Abeland
Dedinku postavenú z dreve-
ných a slamených domčekov 
nájdete 3 km za Lozornom 
nad priehradou v lone 
panenskej prírody. Nájdete 
tam dielne pre remeselníkov, 
pustovňu, detské ihrisko 
a kolibu. 

Rybárske hody, priehrada 
Lozorno, júl/august
Chutné rybárske špeciality  zábava pri dobrej hudbe.

Dni hrozna a vína, Lozorno, september
Podujatie venované vínu a vinohradníckej tematike. 

Sviatok Pomoravia, Jabloňové, júl
Patrí medzi najväčšie regionálne podujatie s cezhranič-
nou pôsobnosťou. 

Deň otvorených dverí na letisku v Kuchyni, jún
Letové ukážky, ukážky leteckej techniky, ukážka výcviku 
psov, zásahu hasičov a pestrý sprievodný program. 

Letné obecné slávnosti, Kuchyňa, júl
Trojdňové slávnosti so sloganom Je nakrájané, je naliate. 

Poľovnícka Katarínska zábava, Rohožník, november
Výborná nálada a poľovnícke špeciality. 

Štvrtčan, Plavecký Štvrtok
Občianske združenie, ktoré oživilo ľudovú 
kultúru a prezentuje tradičné kroje. Jeho 

súčasťou sú dva folklórne súbory.
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Obecné slávnosti, Rohožník, august
Hasičská zábava, slávnostná hodová omša a sedlácký dvúr. 

Súťaž vo varení guláša, Rohožník, september
Kým varíte a chutnáte, o dobrú náladu sa stará country skupina.

Festival Podhoran, Sološnica, september
Prehliadka folklórnych súborov regiónu a prezentácia 
tradičných ľudových remesiel a zvykov. 

Krumpolový deň, Sološnica, september
Deň o zemiakoch a so zemiakmi.

Varíme vianočnú kapustnicu, Sološnica, december
Súťaž vo varení vianočnej kapustnice.

Dožinková slávnosť, Plavecký Peter, august
Tradičná slávnosť na ukončenie žatvy. 

Deň otvorených dverí jaskýň Haviareň a Plavecké 
Podhradie, viaceré termíny
Navštívte inak verejnosti neprístupné jaskyne. Ich tajomný 
a krásny svet vám ukážu Jaskyniari Plavecké Podhradie. 

 

Fašiangová zábava s pochovávaním basy, Plavecký 
Peter, Sološnica, marec
Podujatia s dlhou tradíciou zaháňajúce zimu a vítajúce 
jar. 

Letné kino pod hradom, Plavecké Podhradie, júl
Vychutnajte si filmy pod holým nebom v amfiteátri  
pod hradom.

Trdlofest, Skalica, máj 
Deň plný trdelníka, vína a dobrej nálady.

Musica sacra, Skalica, máj-september
Cyklus chrámovej hudby a spevu. 



K
ul

tú
rn

e 
po

du
ja

tia
K

ultúrne podujatia

3332

Skalica music fest, Skalica, júl
Skalický hudobný festival.

Hudba v meste, Skalica, august 
Cyklus koncertov. 

Skalické dni, Skalica, september
Trojdňový festival tradícií, hudby a zábavy sprevádzaný 
tradičným jarmokom.

Deň otvorených búd, Skalica, október
Prehliadka vinohradníckych búd spojená s ochutnávkou 
vín priamo u výrobcov.

Tereziánske dni, Holíč, jún
Dvojdňové podujatie spojené s remeselným jarmokom 
a kultúrnymi vystúpeniami v historickom i modernom 
ladení.

Zámocké pivné slávnosti, Holíč, september
Ochutnávka dobrého piva a jedla spojená s hudobnou 
a tanečnou zábavou.

Noc strašidiel na zámku, Holíč, október
Poďte sa príjemne báť so strašidlami a príšerami  
v  zámku.

Výlov zámockého rybníka, Holíč, november
Zážiť výlov zámockého rybníka  a ochutnať rybie špecia-
lity môžu návštevníci  každý druhý rok v areáli zámku.

Motocyklové preteky veteránov, Holíč, september
V Holíči majú svoj motocyklový okruh aj veteráni, ktorí 
ho každoročne v meste absolvujú.

Parkúrové preteky máj, Hubertova jazda, október
Podujatia v historickom žrebčíne v Kopčanoch.                 

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Smrdáky, máj
Tradičné požehnanie liečivých prameňov spojené s boha-
tým kultúrnym programom a širokou ponukou gastrono-
mických špecialít.

Vinobranie, Smrdáky, august
Oslava vína ako kráľovského nápoja a vzdanie holdu 
ľuďom, ktorí sa podieľajú na jeho výrobe. 
 
Deň otvorených dverí, Kúpele Smrdáky, október
Pri príležitosti svetového dňa psoriázy ponúkame zaují-
mavé výhody a pestrý program pre všetkých návštevní-
kov.
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Hradné slávnosti, Podbranč, júl
Pod hradom si na svoje prídu hlavne deti. 

Hodové slávnosti, Podbranč, august/september
zamerané na oživenie ľudových tradícií – ukážky reme-
siel, varenia lekváru, mlátenie obilia, rezanie kapusty, 
pečenie rôznych koláčov.

Letecký deň,  Senica, jún
Letecké ukážky, vyhliadkové lety, tandemové zoskoky 
a sprievodný program. 

Senické kultúrne leto,  Senica, júl – august
Koncerty pod holým nebom, výstavy, divadelné predsta-
venia, dostihy, sprievodné podujatia a pravý záhorácky 
jarmok.

Preteky dračích lodí, otvorenie sezóny na Kunovskej 
priehrade,  Senica,  júl
Preteky o putovný pohár s večerným vystúpením kapiel 
a ohňostrojom z hladiny priehrady.

Pivný festival,  Senica, september
Na Štramákfeste môžete ochutnať rôzne druhy pív. 
Užijete si aj vystúpenia hudobných skupín a diskotéku. 

Martinské svetlonosenie,  Senica, november
Lampiónový sprievod a zaujímavý program.

Občianske združenie Podhoran združuje 
obce a subjekty v podhorí Malých Karpát 

a snaží sa o ich rozvoj, vrátane turistického 
ruchu. Na ich webovej stránke nájdete 

množstvo zaujímavých informácií.
 

MAS PODHORAN
www.maspodhoran.webnode.sk 

maspodhoran@gmail.com
+421 903 848 785

www.tvregion.tv
Prevádzkovateľom je Senická regionálna 
rozvojová agentúra, ktorej poslaním je 

rozvoj regiónu.

Vianočná dedina,  Senica, december
Návštevníci nájdu predovšetkým ľudovoumelecké 
výrobky, sortiment s vianočnou tematikou a občerstve-
nie. Nechýba ani kultúrny program.

Sahara, Slovenské piesky, VO Záhorie, júl, august
Stretnutie vojenských historických vozidiel a klubov 
vojenskej histórie. 
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Vodná turistika

Nespočetné množstvo prírodných jazier a jazierok, 
rybníky, štrkovne a pieskovne s plážami v tieni mohut-
ných borovíc, rieka Morava tečúca celým územím 
regiónu, historický Baťov kanál i unikátny bio bazén 
s rozkvitnutými leknami. To všetko robí Záhorie ideál-
nou destináciou pre milovníkov vody. Na svoje si prídu 
tí, ktorí chcú len leňošiť, ale aj tí, ktorí uprednostňujú 
aktívny relax.

Adamovské jazerá

Jazerá pri meste Gbely vznikli ťažbou štrku naplave-
ného neďalekou riekou Morava. Poskytujú ideálne 

možnosti pre rybolov i letnú rekreáciu. V areáli sa 
môžete ubytovať, okúpať, člnkovať, občerstviť sa, zapo-
žičať si bicykel, a  aj  rybárčiť, či raftovať. Každoročne 
sa tam koná i stretnutie majiteľov historických vozidiel.  

Rekreačné využitie jazier je sezónne obmedzené. Sú 
totiž jednou z najvýznačnejších ornitologických lokalít 
na Slovensku. Hniezdi tam viac ako 80 druhov vtákov 
a po oboch stranách rieky Moravy sa nachádzajú zachované 
prírodné územia. Je tu veľa mokradí, mŕtvych a slepých 
ramien, tôní i zostatky lužných lesov a lúk. 

Pekný výhľad na krajinu umožňuje rozhľadňa - Adamov-
ská vtáčí hledzírňa.

Pri jazerách sú prístavy, z ktorých sa môžete loďami 
vybrať na výlet do Kopčian s unikátnym kostolíkom  
sv. Margity Antiochiskej z čias Veľkej Moravy alebo až 
za hranice na Moravu. Na lodiach vám prevezú aj bicykel. 

Baťov kanál

Vznikol v 30. rokoch 20. storočia na zavlažovanie 
územia. Neskôr sa používal na prepravu uhlia. Plavebná 
trasa sa začína v ČR prístavom v Otrokoviciach a  končí 
na slovenskom území v prístave v Skalici. Vedie čiastočne 
po umelo vybudovaných kanáloch, čiastočne po rieke 
Morave. Baťov kanál je dobrou voľbou pre aktívny odpo-
činok spojený so spoznávaním slovensko-moravského 
regiónu. 

Prístav v Skalici ponúka možnosť zapožičať si 
kajutovú loď, motorový čln alebo kanoe a plaviť 

sa touto vodnou cestou. Taktiež ponúka možnosť výlet-
ných plavieb pre školy a organizované skupiny. 

Turistická informačná kancelária Gbely 
www.tik.gbely.sk

tik@gbely.sk 
+ 421 34 66 21 764
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Na trase Baťovho kanálu sa nachádza niekoľko 
pamiatok a zaujímavostí, ako je pamiatková zóna 

v Skalici, areál vínnych sklepov Plže v Petrove, skan-
zen v Strážnici či historická vodná lanovka vo Vnoro-
vách. Na celom toku je niekoľko prístavov a prístavísk, 
ktoré slúžia ako zázemie pre turistov a zároveň ponúkajú 
turistické služby.

Člnkovanie v zámockých vodných valoch

Jedinečný zážitok ponúka Holíčsky kaštieľ /zámok/, 
ktorý je obohnaný vodnými valmi.  Plavba na člne v zámoc-
kej vodnej priekope umožní návštevníkom pozorovať zmes 
štýlov historickej budovy z úplne novej perspektívy. 

Gazárka 

Rekreačné stredisko pri meste Šaštín – Stráže tvorí 
päť jazier, ktoré vznikli po vyťažení piesku. Ponúkajú 
oddych na upravených pieskových plážach s pozvoľným 
prístupom do vody.

Jazerá obklopujú krásne a zdravé borovicové 
a dubové porasty, ktoré sú rajom hubárov a zbera-

čov lesných plodín. Turistov a cykloturistov lákajú lesné 
cesty a chodníky. Novovybudovaný náučný chodník 
vám umožní spoznať krásu tejto prírody. Na svoje si 
prídu aj rybári.

V stredisku je viacero možností športového vyžitia  
a konajú sa tam rôzne kultúrne a športové podujatia. 

www.prvaplavebna.sk 
pristav@prvaplavebna.sk 

+421 948 99 84 10

Viac informácií: TIC Holíč
www.holic.sk

tik@tikholic.sk, +421 907 657 884

 
www.gazarka.eu 

info@gazarka.eu, +421 34 6592 348
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Kúpalisko Zlatnícka dolina

Prírodné kúpalisko v rekreačnej oblasti Zlatnícka 
dolina pri Skalici s kapacitou 2 500 návštevní-

kov disponuje tromi bazénmi - plaveckým, neplavec-
kým a detským. Je tu aj menší tobogan a šmýkačka.  
Služby: tenis, plážový volejbal, bedminton, stolný tenis, 
ruské kolky, požičovňa športových potrieb, ubytovanie, 
občerstvenie, parkovisko.

Mestské kúpalisko Skalica

V prevádzke sú detské bazény. Vybudované boli štyri 
nové ihriská na plážový volejbal a futbal.

Letné kúpalisko Senica

V peknom a tichom prostredí pri parku je k dispozícii 
veľký bazén so šmykľavkou, detský bazén so šmykľavkou 
a detský kútik. Milovníci športu ocenia ihrisko na plážový 
volejbal a požičovňu športových potrieb.

Letné kúpalisko Malacky

Ponúka osvieženie a zábavu priamo v meste. Okrem 
plaveckého bazéna s tromi toboganmi a detského 

bazéna sa tu nachádza aj minigolfové, volejbalové 
a detské ihrisko.

Chatové lokality Plavecký Štvrtok

V katastri obce sú tri chatové lokality, a to Feld, Vampíl 
a Pieskovňa, kde sa nachádza aj vodná plocha s možnosťou 
kúpania a rybolovu. Okolité ihličnaté lesy sú vhodné na 
prechádzky a zber húb.

Nachádza sa tu i prírodná rezervácia Bezedné, ktorá je 
zaradená do sústavy chránených území NATURA 

2000. Je to slatinný jelšový les s malou vodnou plochou, 
rastúci uprostred borovicových lesov. Rastú tu vzácne 
druhy rastlín, napríklad Mäsožravá rosička okrúhlolistá. 
Hniezdia tu vodné vtáky a vyskytuje sa tu i bobor.

Vodná nádrž v Lozorne

Je príjemným miestom na odpočinok, letné kúpanie 
a leňošenie, rybolov alebo jesenné a zimné prechádzky. 
Vodná nádrž sa nachádza za dedinou, je dostupná peši, 
autom aj bicyklom.

Vodné plochy na úpätí hôr

Pri obci Kuchyňa na úpätí Malých Karpát sa nachá-
dzajú dve vodné nádrže - Vývrat a vodná nádrž 

Kuchyňa. V ich okolí sú vybudované záhradkárske 
a chatové osady. Vodné nádrže sú cieľom rodinných 
výletov a rajom malých i veľkých rybárov. Od nádrží sa 
môžete vybrať na výlet do Karpát.
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Splav Moravy

Rieka Morava bola v minulosti najstráženejšou riekou aj 
hranicou Slovenska, dnes je obľúbeným cieľom výletníkov.  

Splav Moravy je nenáročný, rieka je pre svoj pokojný 
tok vhodná na splavovanie aj pre menej skúsených vodá-
kov, prípadne rodiny s deťmi a starších ľudí. Východis-
kom pre dvojdňový splav Moravy až k ústiu v Devíne 
je Moravský Sv. Ján. Počas splavu môžete obdivovať 
krásne zákutia rieky a pri troche šťastia sa vám predstavia 
aj miestne bobry. 

Splavy s profesionálnymi inštruktormi
ponúka TIK Malacky

www.malacky.sk 
tik@malacky.sk, + 421 34 772 20 55

Kunovská priehrada 

Prímestská rekreačná oblasť pri Senici ponúka 
pieskovú pláž v dĺžke 250 m. Vodná plocha je 

vhodná na kúpanie, bezmotorové člnkovanie a rybolov 
(možnosť zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka).

Pre peších turistov, cykloturistov aj in-line korčuliarov 
je Kunovská priehrada spojená s mestom náučným chod-
níkom vedúcim peknou prírodou popri potoku Teplica.  
 
Rekreačná oblasť je vybavená veľkým parkoviskom, všet-
kými potrebnými službami, lodenicou (požičovňa lodiek 
a vodných šliapadiel) i športovým areálom.
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Cyklistika a pešia turistika

Záhorie ponúka možnosti pre turistov a cykloturistov 
všetkých kategórií. Tí menej zdatní a rodiny s deťmi sa 
môžu túlať krásnymi borovicovými lesmi alebo pozdĺž 
rieky Moravy. Zdatnejší a náročnejší zasa nájdu to pravé 
na kopcoch Malých Karpát, ktoré ani zďaleka nie sú 
malé a možnosti ponúkajú dokonca aj pre horolezcov.

Nivou rieky Moravy

Pre milovníkov cykloturistiky je trasa Nivou rieky 
Moravy ako stvorená. Ponúka úplne nové obzory 

a možnosti, hlavne prekrásny zážitok z neporušenej 
prírody. Napojiť sa na cyklotrasu pozdĺž rieky Moravy 
je možné z viacerých miest a z tejto cyklotrasy je zase 
možné napojiť sa na ďalšie. Terén je pomerne rovinatý.

Cyklotrasa je súčasťou transeurópskej cyklotrasy Euro-
velo 13 – cyklocesta Železnej opony. 

Pre tých, ktorí preferujú prechádzky, rybárčenie, pozoro-
vanie a načúvanie prírody, je zaujímavý Náučný chodník 
nivou Moravy. Je to líniový, samoobslužný, obojstranný, 
letný aj zimný. Po trase je rozmiestnených 16 informač-
ných tabúľ a 4 vstupné panely s trojjazyčnými textami. 
Náučný chodník vedie územím mokraďových ekosys-
témov, ktoré sú unikátne v strednej Európe. Trasa je 
nenáročná a možno ju prejsť za šesť hodín.

 Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

Celým pohorím Malých Karpát sa vlnia nespočetné 
značené turistické a cyklistické trasy. Niektoré sú nená-
ročné, iné dajú poriadne zabrať. Nádherná „hrebeňovka“ 
vedie z Bratislavy cez Pezinskú Babu až do Smoleníc 
a Senice.

Vyvieračky, jaskyne, kaňony

Borinský kras je plný krasových javov. Pri Stupave 
určite stoja za to vyvieračky Borinská a Pajštún-

ska, údolia Prepadlé (prírodná pamiatka je ponornou 
fluviokrasovou jaskyňou) a Medené Hámre. Týmto 
hlbokým kaňonovitým údolím preteká Borinský potok, 
ktorého voda kedysi poháňala hámre na spracovanie 
medi. 

Kameňolom

Pri Borinke sú sympatickým miestom na opeka-
nie, výlet, prechádzku, alebo zastávku pri dlhšej túre,  
či cyklotúre kameňolomy. Fantastická scenéria bývalého 
kameňolomu je veľmi zaujímavá a v spojení s túrou 
na  Pajštún alebo Dračí Hrádok môže byť zaujímavým 
celodenným výletom. 

Unikátna Vrchná hora

Výškou nepatrný kopec nad Stupavou je miestom 
výskytu prírodovedne unikátnych a zachovaných 

porastov - tzv. malokarpatských vinohradníckych pustá-
kov. Sú to opustené vinice, na ktorých sa sformovali 
jedinečné stepné spoločenstvá. 

Turistiku so sprievodcom ponúka 
TIK Malacky

www.malacky.sk 
tik@malacky.sk, + 421 34 772 20 55
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Rekreačné stredisko Košariská

Turistická lokalita sa nachádza medzi Borinkou 
a Lozornom. Prístup je tam peši, autom i bicyk-

lom. Košariská sú obľúbeným miestom oddychu turis-
tov a cykloturistov. Majú vlastný prameň pitnej vody. 
Je tu turistická chata s možnosťou občerstvenia, miesta 
na táborenie, stanovanie a voľné plochy na loptové hry, 
prípadne v zime kopce na sánkovanie.

Hrad Pajštún a horolezectvo

Na vápencovom brale vo výške 486 m n.m. zostala 
síce už len zrúcanina hradu Pajštún, no vrcholová plošina 
poskytuje impozantný pohľad na Borskú nížinu a do údolia 
Stupavského potoka.

Hradná skala je známa i medzi lezcami, obľú-
bená je i tektonicky vyhladená vápencová platňa  

za obcou Borinka pri Medených Hámroch, na začiatku 
kameňolomu.

Po stopách lesnej železnice

Krátko po vzniku Československa bola pri obci 
Lozorno postavená píla a úzkokoľajná železnička 

Najkrajšia vychádzka na Vrchnú horu je v máji,  
keď kvitnú naraz kosatce a orchideje v obrovských 
množstvách na jednom mieste. 
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na zvážanie dreva. Dnes už po nej nájdeme len malé 
pozostatky. Stále však umožňujú prejsť sa po takmer 
celej dĺžke trate. Vyžaduje si to trošku hľadania a dobrej 
orientácie, no o to je to záživnejšie. Po ceste môžeme 
vidieť zvyšky železničných mostíkov cez potoky 
a násypy. Najzaujímavejší je úsek za vodnou nádržou 
Lipníky stúpajúci do sedla pri Košarisku. 

Podrobný popis celej trasy nájdete na www.lozorno.sk 
v sekcii Zaujímavosti o obci.

Náučný chodník Plavecký kras

Východiskom je Plavecký Mikuláš a Plavecké 
Podhradie. Na trase je 9 informačných panelov. 

Chodník vás zavedie na také zaujímavé miesta akými sú 
jaskyne Deravá skala a Tmavá skala, keltské hradisko 
Pohanská a Plavecký hrad. Po ceste uvidíte krásne lesné 
spoločenstvá a zaujímavé krasové jamy. Z Plaveckého 
hradu sa vám naskytne pekný výhľad na okolie. 

Národná prírodná rezervácia Roštún

Rôznorodosť terénnych tvarov, výrazná členitosť 
reliéfu a vystupujúce skalné bralá podmienili 

bohaté zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov, 
vrátane druhov vzácnych a ohrozených. Masívom Vápen-
nej (Roštún) prechádza turistický chodník. Z vrchu je 
krásny výhľad.

Jaskyne v Plaveckom krase 
sú sprístupnené počas dní otvorených dverí, 

organizovaných oblastnými speleológmi. 
Viac informácií na 

www.kike.sk/speleopp

Rozhľadne Lipovec a Korlátko

Z rozhľadní sa naskytuje nádherný výhľad v rozsahu 
360°. Na vyhliadkovej ploche sú umiestnené informačné 
panoramatické priehľadné tabule, na ktorých je zobra-
zený ráz krajiny. 

Malokarpatská cyklomagistrála

Vinie sa úpätím Malých Karpát z Vysokej pri Morave 
cez Lozorno do Plaveckého Petra a cez Bukovú do 
Trstína. Ponúka krásne výhľady.

Záhorská cyklomagistrála

Vedie od Devína cez Zohor, Malacky, Šaštín 
- Stráže, Holíč a Skalicu do Senice. Ponúka 

možnosť spoznať najzaujímavejšie miesta regiónu. 

Cyklotrasy v Skalici

Vydať sa môžete po modrej do Zlatníckej doliny  
(23 km), po žltej k Baťovmu kanálu (3,2 km) alebo po 
zelenej cez skalické vinohrady do Vrádišťa (16,7 km).

Holíčsky lužný les – Valša 

Zalesnený oddychový areál v lužnom lese, ktorého vek 
sa odhaduje na 80 rokov. Les je zmiešaný listnatý. Zaují-
mavá je prítomnosť vzácneho orecha čierneho. 



C
yk

lis
tik

a 
a 

pe
ši

a 
tu

ris
tik

a C
yklistika a pešia turistika

5352

Valša tvorí východiskový bod zážitkovej turistickej trasy  
Holíčsky lužný les – Kátovské ramená.  

Na turistickú zážitkovú trasu nadväzuje Náučný 
chodník Z lesa do lesa po stopách histórie, ktorý 

začína v areáli Veterného mlyna, pokračuje mestom  
po historických pamiatkach, potom do Holíčskeho 
lužného lesa, na miesto nazývané Valša a končí pri 
rieke Chvojnica na Zelenom moste.

Kopaničiarska cyklotrasa

Je spojnicou medzi Záhorím a Považím, vedie krás-
nym terénom, napojiť sa na ňu môžete napríklad v Senici,  
kde nadväzuje na Záhorskú cyklomagistrálu. 

Prechádzka do Zlatníckej doliny, Skalica

Trasa Zlatnícka dolina – Čupy – Vrbovce je nená-
ročná, vedúca pekným prírodným prostredím s mnohými  
výhľadmi na scenéricky zaujímavé kopaničiarske osíd-
lenie.

Sobotištská hvezdáreň 

Za výlet určite stojí hvezdáreň v Sobotišti. Pomáha nájsť 
si cestu k takej krásnej vede, akou astronómia nepochybne 
je. Dostať sa tam dá napríklad aj na bicykli po cyklotrase 
Sobotište – Častkov – Havran – Chvojnica - Vrbovce.

Zo Senice na Starý hrad

12 km dlhý turistický chodník vedie k poľovníckej chate 
Starý hrad. Dostaneme sa tak na miesta, kde sa pred viac 
ako 5 tisíc rokmi rozprestieralo hradisko. Ešte aj teraz 
sú v lesnom poraste badateľné veľké hlinené valy, ktoré 
tvorili opevnenie hradu. 

Chodník Viktora Beniaka, Senica – Kunov – Branč

Upokojujúca krása tichého toku riečky Teplica, hrádza 
Kunovskej priehrady, terénny chrbát zvaný Medzi krúžím, 
agátový lesík, rieka Myjava, ktorej tok a brehy sú chrá-
neným územím, starý vodný mlyn, ktorý sa pod storoč-
nými lipami márne schováva pred zubom času a Hrad 
Branč. To všetko ponúka táto jedinečná trasa pomenovaná  
po zakladateľovi miestnej turistiky. 

Senica – Šajdíkové Humence (pieskovňa)

Túto nenáročnú cestu básnicky opísal slávny rodák 
zo Senice Ladislav Novomeský. Zavedie nás  

do náručia hlbokých borovicových lesov, ktoré rastú  
na naviatych pieskoch. 

Za najkrajšími výhľadmi (Sobotište – Pecková)

Vrch Pecková je známy najmä medzi paraglajdistami, 
ale radi tam chodia aj turisti. 
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Kúpele a wellness

Wellness Hotel SPARK***, pri Malackách

Hotel uprostred borovicových lesov neďaleko mesta 
Malacky má wellness centrum prístupné aj pre verejnosť 
a ponúka vám možnosť relaxovať telom aj dušou. K dispo-
zícii je 12x6m bazén s protiprúdom a chrličom, vírivka pre 
5 osôb, útulný detský bazénik, parná soľná sauna, bylin-
ková aróma sauna, infra sauna, ochladzovacie sprchy 
a relaxačná miestnosť. Využiť môžete i masáže, kozme-
tické ošetrenia a rôzne procedúry. Hotel ponúka výhodné 
wellness pobyty s možnosťou zapožičania bicyklov. 

www.hotelspark.sk
recepcia@hotelspark.sk 

+421 34 774 62 03-04

BIO bazén Borovica

Plávajte v čistej vode a užívajte si maximálne pohod-
lie, ktoré prináša bio-bazén. Na rozdiel od chemicky 
čisteného je úplne bez chemikálií. Prírodné bazény majú 
výhody konvenčných bazénov, ale zároveň rešpektujú 
životné prostredie a vaše zdravie. Bio-bazény pracujú  
na báze vlastného čistenia vody, čo zabezpečujú vodné rast-
liny vo filtračnej časti. Ak k tomu pridáme okolitú prírodu, 
krásu kvitnúcich lekien, príjemné posedenie v reštaurácii 
a ubytovanie v hoteli, budete sa cítiť príjemne sviežo.

SCK Záhorák

Organizované cyklovýlety nielen po Záhorí.
www.sckzahorak.cykloturistika.com

Ponúka sa totiž odtiaľ nádherný výhľad na všetky strany, 
pri dobrej viditeľnosti až na vrcholky Álp. Astronómovia 
sem chodia pozorovať hviezdy a romantici západ slnka.  

Partnerstvo pre Horné Záhorie 
Tvoríme spoločne tvár nášho územia

Občianske združenie zamerané na rozvoj 
oblasti. 

Na ich webovej stránke nájdete množstvo 
zaujímavých informácií.

www.mas-hornezahorie.sk

Mikroregión Branč

Združenie obcí Častkov, Chvojnica, 
Koválov, Lopašov, Podbranč, Prietrž, 
Rohov, Rovensko, Rybky, Smrdáky, 

Sobotište, Vrbovce je zamerané na ich 
rozvoj, vrátane turistického ruchu. Navštívte 
tento malebný chotár ponúkajúci množtvo 

turistických možností. Viac informácií: 
INFOSEN Senica

www.senica.sk 
infosen@rsms.sk, + 421 34 651 64 59
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www.kamennymlyn.sk
kamennymlyn@kamennymlyn.sk 

+421 34 779 32 79

Plaváreň a sauna v ŠH Malina

Športová hala Malina v Malackách ponúka okrem špor-
tových možností aj relax. Uvoľniť svoje telo, ale i zašpor-
tovať si môžete v plaveckom bazéne s rozmermi 25 x 13m. 
Pre deti je k dispozícii detský bazén s rozmermi 9 x 4 m. 
Pre jeho teplejšiu vodu ho ako relax po plávaní radi využí-
vajú i plavci. Uvoľniť sa však môžete aj v saune  s ochla-
dzovacím bazénom a oddychovou miestnosťou. V ponuke 
sú i masáže. Doplnkové služby poskytuje solárium, bufet 
a fitness centrum.

www.malacky.sk
adhocmalacky@zoznam.sk 

+421 34 772 32 02

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - odborníci na vašu 
pokožku

Kúpele Smrdáky sú na Slovensku a vo svete známe ako 
jedny z najefektívnejších kúpeľov na liečbu kožných ocho-
rení aj v kombinácii s chorobami pohybového aparátu.  

Unikátna prírodná liečivá minerálna voda, bohatá na 
sírovodík, v kombinácii s liečebným sírnym bahnom, indi-
viduálnym prístupom medicínskeho personálu a ďalšími 
modernými terapeutickými metódami a prístrojmi, je 
základom pre liečbu, regeneráciu a relaxáciu. Areál kúpe-
ľov predstavuje pokojné, idylické miesto uprostred harmo-
nickej vidieckej krajiny západného Slovenska. Mierne 
klimatické podmienky, ticho a čistý vzduch priaznivo 
vplývajú nielen na liečbu ľudského organizmu, ale aj na 
celkovú relaxáciu pacientov a kúpeľných hostí.

 

www.smrdaky.danubiushotels.com
reservations.smr@spasmrdaky.sk 

+421 34 695 91 73

Relax centrum Hotela Patriot, Skalica

Objavte na vlastnom tele čaro pobytu v krásnom prostredí 
v spojení s únikom do sveta wellness. Masáž vonnými 
olejmi vás vovedie do iných hladín pocitov, kým prikla-
danie lávových kameňov vám prehreje telo a zbaví bolestí 
váš chrbát a kĺby. 
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Možno si zvolíte klasickú masáž na uvoľnenie, masáž 
lymfatického systému, reflexnú masáž chodidiel či možno 
po prvýkrát vyskúšate chromoterapiu. Pobyt vo fínskej, 
parnej či soľnej saune uvoľní vaše telo a vo vírivke s pria-
teľmi zabudnete na všetky starosti.

www.patriothotel.eu 
info@patriothotel.eu 

+421 34 697 77 77; +421 910 856 102

Hotel sv. Michal, Skalica

Pre všetkých hostí, ktorí hľadajú uvoľnenie po namáha-
vom dni, ponúkame služby Relax centra, ktoré sa nachádza 
v podkroví hotela. Práve tu načerpáte potrebnú energiu 
a doprajete oddych nielen vášmu telu, ale aj mysli.  

Relax centrum ponúka hydromasážnu vaňu, fínsku 
saunu, hydromasážnu kabínu s parnou saunou, masážne 
kreslo, solárium. Vybrať si môžete spomedzi množ-
stva druhov masáží – klasická, relaxačná, banko-
vanie, čínska energetická masáž, havajská, indická 
masáž hlavy, detoxikačná masáž medom, čokoládová.  

www.hotelsvmichal.sk
info@hotelsvmichal.sk

+421 34 696 01 11

Plaváreň Senica

Celoročne krytý bazén pre verejnosť s rozmermi 
25x12,5m a kapacitou 100 osôb. Plaváreň ponúka základný 
a zdokonaľovací plavecký výcvik pre deti. Dospelí môžu 
zase využiť suchú a parnú saunu s ochladzovacím bazénom 
a oddychovou miestnosťou. K dispozícii je aj masážna 
sprcha, turbo sprcha, letný dážď a ľadové vedro. Občer-
stviť sa môžete v bufete, opáliť v soláriu a zacvičiť si vo 
fitness centre v areáli športovej haly. 

www.rsms.sk
sprava@rsms.sk

+421 34 651 38 33
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Golf

Eurovalley Golf Park, Malacky

Golfový areál White Eurovalley Golf Park je prvý 
27-jamkový golfový areál na Záhorí, nachádzajúci sa 
v krásnom prostredí borovicových lesov. Spolu s najstarším 
areálom na Slovensku – Golf and Country Club Bratislava 
Bernolákovo tvorí súčasť rezortu Black&White, ktorý 
ponúka golfistom celkovo 55 greenov. Eurovalley Golf 
Park má 18+ jamkové ihrisko a k možnostiam areálu 
patrí i Golfová akadémia pod vedením Head Pro: Brett 
Brasier, PGA, Golf Proffesional, 4 cvičné greeny akadé-
mie, driving range 300 m dlhý s možnosťou odpaľovania 
z oboch koncov a 8 krytých odpalísk. 

www.golf.sk
club.malacky@golf.sk

+421 911 243 101

Penati Golf Resort Senica

Rozprestiera sa na ploche 217 hektárov v nádhernej 
a dych vyrážajúcej prírodnej scenérii Záhoria. Nachádza 
sa uprostred borovicových lesov Malých Karpát v blízkosti 
mesta Senica. 

Ponúka dve 18-jamkové ihriská: Nicklaus Design Legend 
Course a Heritage Course. 

 

Golfisti si svoje odpaly vychutnávajú na teréne s piesoč-
nými dunami, ktoré sú prírodnou zvláštnosťou tohto 
regiónu. Piesočné podložie ihriska zaručuje, že si terén 
zachová svoj pôvodný charakter aj po daždi, preto tu 
golf pulzuje od skorej jari až do neskorej jesene. Špecia-
litou rezortu je najdlhšia jamka v Európe – 716 m s 11 
odpaliskami. Penati Golf Resort je najväčší golfový 
areál na Slovensku a je zaradený medzi najlepšie európ-
ske ihriská „The Leading Golf Courses Europe“.

www.penatigolfresort.sk
info@penatigolfresort.sk

+421 917 907 777; +421 34 397 97 77
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Golf resort Skalica

V mieste, kde Biele Karpaty strácajú svoju výšku 
a skláňajú sa k rieke Morava, v mieste, kde harmónia 
prírody a aktívneho športu presakuje príchuťou poctivého 
vína, sa rozkladá Golf Resort Skalica, domáce ihrisko 
Golf Clubu Skalica. Išlo o prvý mestský golfový areál 
na Slovensku s plnohodnotnou infraštruktúrou. 

Má 18-jamkové ihrisko, ktoré sa dokončilo vo vino-
hradníckej časti Slobodného kráľovského mesta Skalica, 
v tichom a peknom prostredí. K dispozícii je driving 
range, putting green, chipping green, pitching green, 
klubový dom a reštaurácia. Normované ihrisko, vybu-
dované v štýle ihrísk linksového typu, ktorý je tak silne 
zastúpený medzi najslávnejšími ihriskami v Británii 
a Írsku (The Old Course at St. Andrew, Royal Birkdale 
a Turberry Ailsa), je určite svojou premenlivosťou výzvou 
pre všetkých hráčov.

www.golfskalica.sk
club@golfskalica.sk 
+421 34 698 39 01

Reštaurácie, kaviarne, vinárne

Hotel Atrium**, Malacky

Hotel lokalizovaný v centre Malaciek ponúka výbornú 
a chutnú domácu kuchyňu ako aj rôzne špeciality. Orga-
nizuje tiež oslavy, svadby, krsty, promócie, kary a iné 
akcie  podľa požiadaviek klienta. Okrem reštaurácie je 
k dispozícii malý salónik, veľký salónik a sála Atrium.

www.hotel-malacky.sk
atrium@hotel-malacky.sk 

+421 34 772 31 61

Wellness Hotel SPARK***, pri Malackách

Príďte si vychutnať nezabudnuteľnú atmosféru v exklu-
zívnej hotelovej reštaurácii Spark, s jedinečnou architek-
túrou a krásnym výhľadom na prírodu a jazero. Ponúkame 
výber vynikajúcich jedál zhotovených z tých najkvalit-
nejších a vždy čerstvých surovín. Nechajte rozmaznávať 
svoje chute, špeciality zostavené špičkovým šéfkuchárom 
čakajú len na vás.
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Reštaurácia s kapacitou do 100 osôb a letnou terasou do 
50 osôb je ideálnym miestom pre svadby, firemné obedy, 
narodeninové oslavy, či rôzne rodinné a iné stretnutia.

 
www.hotelspark.sk

recepcia@hotelspark.sk 
+421 34 774 62 03-04

Reštaurácia KOLIBA, Malacky

Ponúka príjemné posedenie v štýlovej slovenskej dreve-
nici. Široký výber netradičných jedál, špeciality na rošte, 
viac ako 40 druhov kvalitných vín a ochotný personál 
budú zárukou vašej spokojnosti.

www.kolibamalacky.sk
koliba@kolibamalacky.sk 

+421 908 200 400

FINE Restaurant & Apartments, Malacky

Luxusná reštaurácia s kuchyňou tej najvyššej kvality. 
Súčasťou je letná i zimná záhrada vhodná na menšie 
rodinné oslavy a firemné podujatia. V ponuke sú aj služby 
v oblasti cateringu na profesionálnej úrovni.

 
www.finerestaurant.sk
fine@finerestaurant.sk 

+421 917 917 916

NEW caffe bowling, Malacky

Príjemné posedenie s priateľmi, skvelé drinky, fantas-
tická zábava a tie najlepšie párty v Malackách. A k tomu 
ešte dve bowlingové dráhy s profesionálnou ligou, ale 
i zaujímavými súťažami pre amatérov. 

Facebook – NEW caffe bowling
+421 917 141 627, +421 905 680 585

Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok

Rekreačný areál Kamenný mlyn ponúka aj kvalitné 
reštauračné služby. Reštaurácia má kapacitu 50 - 200 osôb 
a okrem vynikajúcej kuchyne ponúka aj možnosti pre 
konanie rôznych seminárov, kurzov, školení, svadobných 
posedení a pod.  V ponuke je aj denné menu, rozvoz jedál 
a cateringové služby. 
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Na akcie zábavného charakteru dokážeme zabezpečiť 
hudobnú kapelu, prípadne reprodukovanú disko hudbu.

www.kamennymlyn.sk
kamennymlyn@kamennymlyn.sk 

+421 34 779 32 79

Hotel Patriot****, Skalica

Štýlová reštaurácia s bezbariérovým prístupom ponúka 
pokrmy slovenskej a medzinárodnej kuchyne a lahodné 
vína od miestnych vinárov. V letných mesiacoch si 
môžete posedieť na terase s pekným výhľadom na hote-
lový park.

www.patriothotel.eu
info@patriothotel.eu 

+421 34 697 77 77; +421 910 856 102

Hotel sv. Michal, Skalica

V našej hotelovej reštaurácii si môžete vychutnať 
špeciality tradičnej slovenskej, ako aj európskej kuchyne. 
K dispozícii je i reštaurácia “Hole in One” na golfovom 
ihrisku v Skalici. Café Sv. Michal ponúka široký sortiment 
káv, nápojov, dezertov.

www.hotelsvmichal.sk
info@hotelsvmichal.sk 

+421 34 696 01 14 

SOŠ Holíč

SOŠ Holíč prevádzkuje kaviareň a reštauráciu Colle-
gium. Študenti hotelovej akadémie a odborov čašník, 
kuchár, cukrár v rámci odbornej praxe ponúkajú príjemné 
posedenie s gastronomickým zážitkom. 
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Reštaurácia sa zameriava na používanie kvalitných 
a čerstvých surovín. Svojou dobrou kuchyňou sa dostáva 
čoraz viac do pozornosti. 

SOŠ Holíč  - Collegium, Reštaurácia & bar Collegium
+421 911 069 576, +421 911 069 577 

Reštaurácia Morava

V areáli kúpeľov Smrdáky určite navštívte reštauráciu 
Morava s kaviarňou a letnou terasou. Okrem bohatej 
ponuky slovenskej i medzinárodnej kuchyne, ktoré sú 
pravidelne obohacované špecialitami kulinárskeho kalen-
dára, môžete ochutnať lahodné vína nielen z regiónu 
Záhorie, ale aj z medzinárodnej ponuky a tiež špecialitu 
kúpeľov Smrdácku roládu.

Vínna cesta Záhorie

Vinárstvo sa  v Skalici začalo rozví-
jať po povýšení na slobodné kráľovské 
mesto. Línia vinohradov sa tiahne po 
východnej hranici mesta. Skalické 
vinárstvo preslávilo predovšetkým 
červené víno s jeho silnou aromatic-
kou vôňou, drsnou a zároveň lahodnou 
chuťou a nezameniteľnou farbou, ktorá 
mu dala svoj názov – rubín. 

Vínna oblasť je atraktívna pre turistov ponukou miest-
nych vín, špecialít, vinoték, originálnych vínnych pivníc 
a búd s názov Vínna cesta Záhorie.

Vínna cesta Záhorie 
www.vcz.sk 
vcz@vcz.sk  

Bzdúšky 

Slané pečivo, ktorého 
základ tvoria škvarky a sliv-
kový lekvár, sú výborné ako 
doplnok k červenému vínu. 
Kombinácia škvarkov a sliv-
kového lekváru dodáva pečivu 
osobitú chuť a vôňu.

Zelníky

Miestna špecialita je 
kombináciou kysnutého cesta 
a kapusty na sladko. Výraznú 
chuť jej dodáva škorica. 
Podáva sa ako sladké jedlo 
a patrí k ľudovejším pochu-
tinám.
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Skalický trdelník

Výroba tejto sladkej 
špeciality z cesta s vlašskými 
orechmi má dlhú tradí-
ciu. Recept vraj priniesol  
do Skalice koncom 18. storo-
čia kuchár zo Sedmohradska. 
Skalický trdelník sa v meste 
dodnes vyrába pôvodnou metódou pečenia na otvorenom 
ohni podľa tradičnej receptúry. Cesto sa namotáva na 
drevený valček „trdlo“ a otáčaním sa pečie na ohni vo 
Františkánskom kláštore v tzv. čiernej kuchyni. V októbri 
2007 získal Skalický trdelník ako prvý slovenský potra-
vinársky výrobok ochrannú značku Európskej únie. 

Skalická torta

Je veľmi krehká a jej ručná 
výroba je náročná. Vyvinula sa 
ako súčasť svadobných zvykov 
v Skalici. Pravá skalická 
svadba trvala i týždeň, a preto 
sa torta musela takýmto 
zvykom prispôsobiť, aby sa 
nepokazila. Zároveň sa vyvi-
nula do krásneho ozdobného 
prvku ako sa na svadbu patrí.  

Smrdácka roláda

Už ste skúsili najlepší záku-
sok regiónu Záhorie? Je to 
Smrdácka roláda. Pozostáva 
z ingrediencií ako maslo, 
kakao, vajcia a vanilka, ale 
samotná príprava rolády je 
tajomstvom kúpeľov.

Ubytovanie

Hotel Atrium**, Malacky

Hotel v centre Malaciek vám okrem príjemného 
ubytovania, ktoré je v dvoch kategóriách (hotelová časť 
a ubytovňa), ponúka denne výbornú domácu kuchyňu 
a solárium. V hoteli sa nachádza fitnes, darčeky, kraj-
čírstvo, disko klub, kníhkupectvo, záložňa, second hand, 
auto-umyváreň a záložňa.

www.hotel-malacky.sk
atrium@hotel-malacky.sk 

+421 34 772 31 61

Wellness Hotel SPARK***, pri Malackách

Hotel ponúka najmodernejšie a najkvalitnejšie ubyto-
vanie v Malackách a okolí. Všetky izby a apartmány sú 
elegantne zariadené v prírodných teplých farbách, ktoré 
ponúkajú hosťom pohodlie a príjemnú atmosféru.
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Každá hotelová izba má elegantný a nový nábytok, 
vlastnú kúpeľňu so sprchovacím kútom, sušič na vlasy, 
župan, wifi pripojenie na internet, telefón s priamou 
voľbou, farebný LCD televízor s výberom programov, 
a klimatizáciu s individuálnou reguláciou. K dispozícii 
je i wellness centrum, reštaurácia s terasou a priľahlý 
parčík s jazerom.

www.hotelspark.sk
recepcia@hotelspark.sk

+421 34 774 62 03-04

FINE Restaurant & Apartments, Malacky

Súčasťou našej ponuky je aj možnosť ubytovania  
v  moderne zariadených klimatizovaných apartmánoch. 
Apartmány sú vybavené kompletným nábytkom a kuchyn-
skými spotrebičmi.

www.finerestaurant.sk
fine@finerestaurant.sk 

+421 917 917 916

Hotel Rozália na Kamennom mlyne, Plavecký Štvrtok

Poskytujeme hotelové ubytovanie s celkovou kapacitou 
112 lôžok a ubytovanie v bungalovoch s celkovou kapaci-
tou 56 lôžok. Hotel má nepretržitú prevádzku po celý rok. 
Recepcia pracuje nonstop. Je možné ubytovanie so psom. 
V hoteli poskytujeme bezplatný wifi internet. 

www.kamennymlyn.sk
kamennymlyn@kamennymlyn.sk 

+421 34 779 32 79

Hotel sv. Michal***, Skalica

Návštevníkom je k dispozícií 14 izieb s celkovou kapa-
citou 32 lôžok. Sedem  podkrovných izieb je klimati-
zovaných. Vybrať si môžete z niekoľkých typov izieb, 
od útulnej jednoposteľovej cez luxusný apartmán až po 
svadobnú izbu luxusne zariadenú v štýle Ľudovíta XIV. 
Hotel ponúka zaujímavé víkendové a golfové pobyty.

 
www.hotelsvmichal.sk
info@hotelsvmichal.sk

+421 34 696 01 11
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Záhorie má jedinečnú polohu na križovatke 
najvýznamnejších európskych systémov. K dispozícii 
je diaľnica D2 Bratislava - Praha, železničná trať Brati-
slava - Praha, letiská Bratislava, Viedeň, Brno, Praha 
a medzinárodný prístav Bratislava. 

Hotel Patriot****, Skalica

Hotel obklopený zeleňou a parkom je začlenený do 
skalickej vinohradníckej oblasti.

K dispozícii  je 42 komfortných izieb, 4 luxusné 
apartmány, relax centrum, reštaurácia, monitorované 
parkovisko. Unikátnu rodinu stavieb na našom vlastnom 
území dopĺňa privátne barbeque, pôvodná stáročná vínna 
pivnica a kostolík sv. Františka Xaverského z roku 1710. 

www.patriothotel.eu
info@patriothotel.eu 

+421 34 697 7777, +421 910 856 102

Rekreačné služby mesta Senica

   Kunovská priehrada: 
    - Chata nad plážou  
    - Turistická ubytovňa 
    - Chatky Okál

www.rsms.sk 
objednavky@rsms.sk 

+421 908 128 048 

Penzión Atlas, Senica

Ubytovanie obchodných cestujúcich a pracovné kolek-
tívy, aj na dlhodobé ubytovanie. V penzióne sú pre hostí 
k dispozícii 2, 3 a 4 lôžkové izby.

+421 34 651 57 81 
recepcia@penzionatlas.sk

ecommy@ranox.sk
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