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Denis Marosy

výkonný riaditeľ OOCR Tekov

Región Tekov

viac informácií nájdete  

na	stránke	regiontekov.info	 

alebo	priamo	cez	QR	kód	

Príhovor
D rahí	priatelia,	ďakujeme,	že	ste	sa	v	tomto	roku	rozhodli	

stráviť	 svoju	dovolenku	u	nás	 v	Tekove.	Slovensko	má	

množstvo	 krásnych	miest,	 na	 ktoré	môžeme	 byť	 pyšní	 a	 náš	

región	medzi	ne	rozhodne	patrí.

Celý	svet	si	za	posledný	rok	a	pol	prešiel	náročnou	skúškou.	Žili	

sme	v	neistote	obávajúc	sa	o	naše	zdravie,	rodiny,	aj	podnikanie.	

Dnes	som	veľmi	rád,	že	situácia	na	Slovensku	sa	dostáva	opäť	

do	starých	koľají	a	 leto	už	môžeme	všetci	prežiť	 tak,	ako	sme	

zvyknutí	-	v	prírode,	pri	športe,	s	rodinou	a	priateľmi.	

Mnohí	 z	 nás	 si	 práve	 počas	 minulého	 roka	 uvedomili,	 koľko	

krás	skrýva	aj	naše	Slovensko.	Domáca	turistika	sa	stáva	stále	

obľúbenejšou,	a	preto	je	aj	pre	nás,	členov	OOCR	dôležité,	aby	

ste	 vy,	 návštevníci	 nášho	 slnečného	 kraja,	 vedeli,	 čo	 všetko	 

u	nás	môžete	zažiť,	spoznať	a	objaviť.	

Vytvorili	 sme	 pre	 vás	 akýsi	 bedeker	 miestnych	 vinárov,	

reštaurácií,	 hradov	 či	 športových	 atrakcií,	 ktoré	 rozhodne	

musíte	zažiť,	keď	pôjdete	okolo.	

Som	vďačný	za	každého	z	vás,	kto	do	nášho	 regiónu	prinesie	

nadšenie,	 radosť	 a	 dobrú	 energiu.	 Máte	 moje	 slovo,	 že	 my	

všetci	vám	to	radi	vrátime	vo	fantastických	službách,	krásnych	

miestach,	nedotknutej	prírode	a	najlepšom	slovenskom	víne.	

Vitajte v Kraji slnka.

 

 

Pukanská 
keramika 

Hrnčiar	 Peter	 Schvarc	 vo	 svojej	 dielni	 vyrába	 keramické	
výrobky	 výlučne	 na	 hrnčiarskom	 kruhu	 a	 pozýva	 Vás	 na	
osobnú	návštevu	dielne,	kde	si	budete	môcť	vyskúšať	prácu	

na	hrnčiarskom	kruhu,	prípadne	iné	zaujímavé	činnosti.

S	láskou	k	hline	pre	vás	vyrábame	úžitkovú	a	ozdobnú	keramiku	s	tradičnými	
pukanskými	vzormi	-	obedové,	gulášové,	vínové	súpravy,	mliečniky,	krčahy,	
ale	tiež	dekoračné	predmety.	Navštívte	nás	a	okrem	keramiky	Frank 
si	odnesiete	aj	zážitok	z	expozície	dejín	hrnčiarstva	v	našom	múzeu.

Výroba keramiky z pálenej hliny v Pukanci

Ľudovo-umelecká tvorba a Múzeum keramickej dieľne 
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Levický hrad: 
Tekovské múzeum 
a keltský poklad
Na	 rozdiel	 od	 stoviek	 iných	 hradov,	 ktorými	 sú	 posiate	

kopce	 Slovenska,	 Levický	 hrad	 je	 pohodlne	 dostupný	

autom,	 pretože	 je	 umiestnený	 netypicky	 v	 rezidenčnej	

časti	okresného	mesta	Levice.	Stačí	urobiť	niekoľko	krokov	 

a	 z	 rušného	 centra	 sa	 návštevník	 ocitá	 v	 časopriestore	

dávnej	 minulosti.	 Starodávne	 múry	 by	 mohli	 hovoriť	 

o	 majiteľoch	 hradu	 ako	 Matúš	 Čák	 Trenčiansky,	 István	

Dobóo	 alebo	 István	 Koháry.	 Poslednými	 majiteľmi	 bol	

slávny	 rod	 Eszterházyovcov,	 neskôr	 Schollerovci.	 Práve	

István	Dobóo	postavil	 výrazný	 renesančný	kaštieľ,	okolo	

ktorého	 návštevník	 prechádza	 ku	 Kapitánskemu	 domu,	

kde	má	dnes	sídlo	Tekovské	múzeum.	Tekovské	múzeum	

má	 niekoľko	 expozícii.	 Archelógia,	 história	 lekárnictva,	

história	hradu,	cechy	a	remeslá,	spoločenský	život,	ľudový	

odev	a	Ladislav	Bielik	-	1968.	Jedným	z	najvýznamnejších	

exponátov	 je	však	keltský	poklad,	umiestnený	v	expozíii	

Klenoty	 Tekovského	 múzea.	 Ako	 uvidíte,	 Levický	 hrad	

skrýva	nejedno	prekvapenie.	

Stratené staré 
mesto levické
Objaviť staré Levice znamená spraviť si malú prechádzku po meste  

a objavovať jeho stratenú históriu. Pravdepodobne najvhodnejšie 

miesto, kde začať objavovať stratené mesto levické je „Staré mesto“, 

časť levického centra, kde sa nachádza viacero historických stavieb.

Synagóga, 
centrum kultúry 
Nepochybne	 medzi	 najhodnotnejšie	

historické	 pamiatky	 „Starého	 mesta“	

patrí	Levická	synagóga.	Je	to	romanticko-

klasicistická	 budova	 postavená	 v	 roku	

1853.	 Nachádza	 sa	 neďaleko	 krásnej	

historickej	dominanty	Levíc	–	Levického	

hradu.	Levická	synagóga	bola	v	minulosti	

súčasťou	bývalého	židovského	centra	spolu	so	židovskou	

školou	 a	 obradným	 kúpeľom.	 Do	 dnešnej	 podoby	 bola	

zrekonštruovaná	 a	 obnovená	 v	 roku	 2012.	 V	 interiéri	

sa	 nachádzajú	 torzá	 fresiek	 a	 pôvodná	 oceľová	 nosná	

konštrukcia.	V	súčasnosti	sa	synagóga	využíva	hlavne	pre	

kultúrno-spoločenské	podujatia	ako	koncerty	a	komorné	

divadlá,	 prednášky	 a	 prezentáciu	 umenia.	 Samozrejme	

je	 možné	 vstúpiť	 a	 absolvovať	 krátku	 prehliadku	 aj	

s	predstavením	základných	údajov	o	pamiatke.

Od	synagógy	prechádzka	pokračuje	smerom	ku	Kostolu	sv.	

Jozefa,	ktorý	stojí	neďaleko	vstupnej	brány	do	Levického	

hradného	 nádvoria	 a	 zároveň	 oproti	 pôvodnému	

historickému	 centru	 mesta,	 kde	 sa	 do	 dnešnej	 doby	

zachoval	trojičný	stĺp,	ktorý	dal	v	roku	1777	postaviť	člen	

mestského	magistrátu,	Ján	Huszár.	Kostol	spolu	s	vedľajšou	

budovou	bývalého	kláštora	založili	v	roku	1675	františkáni.	

Kostol	 začali	 stavať	 súčasne	 s	 kláštorom	 a	 upravili	 ho	 

po	roku	1773.	V	miestnostiach	bývalého	kláštora	sa	zachovali	

nesmierne	 hodnotné	 pôvodné	 krížové	 hrebienkové	 

a	valené	klenby	s	lunetami.		

Ulica	 Sv.	 Michala	 spája	 najstaršie	 a	 historicky	

najhodnotnejšie	 pamiatky.	 Pôvodne	mala	 názov	Panská	

ulica,	 nakoľko	 smerovala	 priamo	 z	 brány	 levického	

panstva,	 hradného	 areálu,	 až	 k	 priestorom	 pôvodnej	

južnej	 brány	opevnenia,	 ktoré	bolo	 vystavané	 z	 kameňa	

a	drevených	palisád	okolo	mestečka	pod	hradbami.

Ulicou	Sv.	Michala	budeme	pokračovať	ku	Kostolu	svätého	

Michala	archanjela.	Kostol	bol	postavený	v	klasicistickom	

štýle	 v	 rokoch	 1773	 –	 1780	 rodinou	 Esterházyovcov	 

po	 veľkom	 požiari	 mesta	 na	 mieste	 zničeného	

starého	 kostola.	 Na	 rovnom	 štíte	 medzi	 vežami	 je	

neprehliadnuteľná	 socha	 sv.	 Ladislava	 kráľa.	 Každý,	

kto	 navštívi	 kostol	 alebo	 len	 prechádza	 popri	 kostole	 

Sv.	Michala,	si	všimne	nad	vchodom	historické	svietidlá	a	

erb	umiestnený	priamo	na	stene	budovy.	Je	to	spomienka	

na	 rodinu	 Schoeller,	 pôvodných	 majiteľov	 	 levického	

panstva,	 ktorí	 výrazne	 prispeli	 k	 rozvoju	 mestečka	 

a	obnove	kostolných	veží,	ktoré	do	začiatku	20.	storočia	

chýbali.	 Svietidlá	 pochádzajú	 z	 kaštieľa	 rodiny,	 ktorý	 sa	

nachádzal	v	neďalekom	mestskom	parku.

Od	kostola	Sv.	Michala	sa	presunieme	na	Námestie	hrdinov,	

ktoré	 dnes	 tvorí	 centrum	 súčasných	 Levíc.	 Pôvodný	

priestor	 trhoviska	 sa	 zmenil	 na	 centrum	 mesta	 hlavne	 

po	 výstavbe	 významných	 historických	 meštianskych	

secesných	 domov	 s	 viac	 ako	 100-ročnou	 históriou.	

Na	 námestí	 neprehliadne	 žiaden	 návštevník	 vysoký	

travertínový	 Pomník	 padlých,	 venovaný	 padlým	

vojakom,	ktorí	prišli	o	život	počas	oslobodzovacích	bojov	 

v	priebehu	druhej	svetovej	vojny	a	boli	pochovaní	práve	v	

priestore	pred	pomníkom	a	v	jeho	blízkosti.	V	50.	rokoch	

20.	 storočia	 boli	 ich	 telá	 exhumované	 a	 pochované	 

v	meste	Štúrovo	na	Vojnovom	cintoríne	Červenej	armády.	

Historickou a architektonickou dominantou námestia je 

bývalá	radnica,	dnes	budova	Mestského	úradu	alebo	Hotel	

Lev,	pôvodný	mestský	hotel.	Zelená	budova	na	Námestí	

hrdinov,	po	pravej	 strane	pri	neprehliadnuteľnej	budove	

potravín	„Kanárik“,		je	známa	aj	pod	názvom	„Meštiansky	

dom“.	 Postavili	 ju	 v	 roku	 1860	 na	 účely	 využitia	 pre	

bankové	 služby.	 Je	 to	 klasicistická	 stavba,	 ktorá	 je	

druhou	najstaršou	stavebnou	pamiatkou	na	námestí.	V	jej	

podzemí	sa	nachádzajú	staré	klenbové	pivnice,	ktoré	dnes	

slúžia	ako	vináreň	pod	reštauráciou	a	ako	Levická	mestská	

pivnica,	expozícia	vinárstva	a	vinohradníctva	v	Leviciach.

Z	 Námestia	 hrdinov	 prechádzka	 za	 stratenou	 levickou	

históriou	 pokračuje	 popri	 Dome	 kultúry	 Družba	
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a	 historickej	 budove	 hlavnej	 pošty	 na	 levickú	 Kalváriu.	

Historická	 budova	 hlavnej	 pošty	 sa	 môže	 pýšiť	 cennou	

dekoráciou	 interiéru.	 Bola	 vytvorená	 a	 navrhnutá	

z	cenného	mramoru	Zlatý	onyx,	ktorý	sa	ešte	v	súčasnosti	

v	 malom	 množstve	 ťaží	 v	 blízkosti	 mesta.	 Ak	 budete	

prechádzať	 pri	 hlavnej	 pošte,	 hneď	 nad	 námestím	 sa	

nachádza	 budova	 bývalého	 Učiteľského	 ústavu,	 dnes	

Stredná	odborná	škola	pedagogická,	ktorá	je	už	viac	ako	

100	rokov	jednou	z	dominánt	levického	centra	mesta.	V	jej	

priestoroch	sa	začalo	vyučovať	v	školskom	roku	1911/1912.	

Celkovým	riešením	a	vybavením	v	tom	čase	patrila	medzi	

najkrajšie	a	najmodernejšie	školy	v	Rakúsko-Uhorsku.	

Od	 budovy	 bývalého	 Učiteľského	 ústavu	 pokračujeme	

smerom do kopca k historickému sakrálnemu areálu 

levickej	Kalvárie.	Táto	časť	centra	mesta	slúžila	do	konca	

19.	 storočia	 hlavne	 na	 pestovanie	 viniča.	 Kalvársky	

kopec	patril	medzi	historické	vinohradnícke	obce	v	okolí	

mesta	Levice	a	pod	súčasnou	 rezidenčnou	zástavbou	sa	

nachádza	viacero	vínnych	pivníc.	Prístupné	sú	napríklad	

historické	vínne	pivnice	pod	vinárstvom	Víno	Levice.

Rád	 františkánov,	 ktorí	 v	 Leviciach	 pôsobili	 v	 17.	 až	 

18.	 storočí,	 začal	 na	 vŕšku	 budovať	 areál	 krížovej	 cesty.	 

Barón	Mikuláš	Jaklin,	v	tom	čase	majiteľ	levického	panstva,	 

v	 roku	 1695	 rozdelil	 nevyužívané	 svahy	 Kalvárie	 na	

vinohrady	 a	 dal	 ich	 chudobným	 obyvateľom.	 V	 závete	 

z	 roku	 1702	 zanechal	 700	 forintov	na	 výstavbu	Kalvárie.	

V	 najvyššom	 bode	 Kalvárie	 dal	 Jaklin	 postaviť	 kaplnku,	

ktorú	 dostavali	 v	 roku	 1821	 na	 klasicistický	 kostolík,	 vo	

vnútri	 ho	 zdobili	 nástenné	maľby.	 Objekty	 Kalvárie	 boli	

ťažko	 poškodené	 koncom	 druhej	 svetovej	 vojny.	 Časť	

sovietskej	 posádky	 táborila	 na	 Kalvárii,	 odkiaľ	 mohla	

ostreľovať	Pohronskú	nížinu.		

Na	pozostatkoch	niekdajšej	Kalvárie	vyrástla	na	konci	20.	

storočia	Kalvária	nová,	ktorej	centrum	tvorí	ošetrené	torzo	

historického	 kostolíka	 Povýšenia	 sv.	 Kríža	 z	 18.	 storočia	 

a	 turistická	 vyhliadková	 veža.	 Veža	 je	 prístupná	 počas	

letnej	 sezóny	 každú	 nedeľu.	 Súčasťou	 Kalvárie	 je	

aj	 oddychová	 zóna,	 ktorej	 súčasťou	 je	 aj	 vyhliadka	 

s	panoramatickou	tabuľou	s	výhľadom	na	okolie	Levíc.	

Od	 vyhliadky	 na	 úpätí	 Kalvárie	 môžeme	 pokračovať	 

popri	 brale	 smerom	 dole	 k	 Levickému	 hradu	 na	 ďalšiu	

vyhliadku	spojenú	s	oddychovým	miestom.	Nachádza	sa	

tam	ďalšia	 panoramatická	 tabuľa	 zobrazujúca	 pamiatky	

mesta.	 Z	 tohto	 bodu	 sa	môžete	 pokochať	 výhľadom	 na	

historické	 centrum	 Levíc	 a	 na	 areál	 Levického	 hradu.	

Zaujímavosťou	 je,	 že	 pod	 vami	 sa	 na	 tomto	 mieste	

nachádzajú	 zaniknuté	 panské	 vínne	 pivnice,	 ktoré	 boli	

zasypané	 počas	 rozširovania	 cesty	 na	 Hviezdoslavovej	

ulici.	Neďaleko	ale	môžete	navštíviť	vinárstvo	Víno	Levice,	

kde	 môžete	 obdivovať	 historické,	 lokálne	 pomenované	

Schoellerove	 panské	 pivnice,	 a	 degustovať	 vzorky	 vín	

z	 najvýznamnejších	 lokálnych	 odrôd	 viniča	 v	 sprievode	

s	významnou	enologičkou.		

Ponuka vínnych pivníc  

nájdete ju na stránke

regiontekov.info	 

alebo	priamo	cez	QR	kód	

LEVICKá	INFORMAČNá	AGENTúRA
UL.	Ľ.	ŠTúRA	3
934	01		LEVICE
www.LIALEVICE.SK

Historická vínna pivnica 

Vinárstvo	Kúdela,	www.pivnicalevice.sk
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rybník
1.-8.

čajkov
9.-17.

santov-
ka 10.-13.

jur n/ hro-
nom 20.-21.

podhájska 
23. bardoňovo 

2.-5.

plavé vozokany 
26.-34.

tekovské lužany 
38.-44.

tekovský hrádok 
46.

dolný pial
13.-16.

horný pial
18.

veľký ďúr
35.

beša 
6.

lok 
19.lula 

20.

te-
hla 

čaka
7.-11.

málaš
21.-23.

ondrejovce
24.-25.

mýtne ludany 
22.

brhlovce 
14.-16.

horša 
17.-19.

bátovce 
1.-7.

žemberovce 
38.-44.

bohunice 
9.-13.

pukanec 
15.-34.

uhliská 
35.-37.

levice 
1.-18.

želiezovce 
24.-25.

kalná n/ hronom 
20.-23.

kalinčiakovo 
1.-9.

18.

11.

12.

17.

45.

14.

8.

19.

OBJAVUJTE EŠTE 
NEOBJAVENÉ
s mapou regiónu

Náučný chodník

Cyklkotrasa Informačný bod/centrum

Uhliská - Včelí hotel
Pukanec - Miestna knižnica
Bohunice - Vodný mlyn- expozícia
Bátovce - Obecný úrad
Rybník - Miestny kaštieľ
Žemberovce - Penzión Žemberovce
Brhlovce - Skalné obydlia- expozícia

Kalinčiakovo - RZ Margita - Ilona 
Levice - Informačná agentúra
Levice - Tekovské múzeum 
Jur n/ Hronom - Kemping
Želiezovce - Múzeum
Podhájska - Kúpalisko Podhájska

LEGENDAInformačné body
Kraj Vody

Kraj Čilejkárov

Kraj na Pohroní

Kraj Moruše Čiernej

Kraj medzi Žitavou a Hronom

KRAJ MORUŠE ČIERNEJ
1. Náučný chodník okolo mesta kráľovien - 

Bátovce
2. Vodná nádrž Lipovina
3. Občerstvenie Neptún
4. Pizza u Babičky
5. Gazdovský dvor - Gazdovský trh
6. Kostol evanjelickej cirkvi
7. Náučný chodník Spečený val
8. Vyhliadka na Borovici
9. Hrádok nad Bohunicami - vyhliadka

10. Turistická trasa okolo Hrádku
11. Bohunický park - Bohunické kaštiele
12. Vodný mlyn Bohunice

13. Evanielický kostol Bohunice - najstarší v 
regióne

14. Poľovnícka chata Žuhračka, ubytovanie
15. Kostol sv. Mikuláša
16. Kostol evanjelickej cirkvy
17. Expozícia pukanskej histórie

18. Terra banensium - náučný chodník o 
histórii baníctva

19. Moruša čierna - náučný chodník

20. Štamposký jarok - náučný chodník o 
technickom diele

21. Pohostinstvo Tatiar
22. Cafe Villa Baka
23. Bistro u Lenky
24. Pukanská pekáreň

25. Demicherov dvor - chleba z pece a 
pukanské párance

26. Predaj a pestovanie moruše čiernej - 
Stanley - Stanislav Stroška

27 . Hrnčiarske múzeum
28. Zmrzlina u Beďa Pukanec 
29. Pri kríži - Vajrab, vinohradnícka oblasť
30. Park pod hradbami
31. Hrnčiar Peťo
32. Najväčšia pivnica v Pukanci - vinárstvo
33. Pohostinstvo Africola
34. Expozícia hasičskej histórie
35. Včelí hotel - Apidomček
36. Rudniansky vodopád
37. Požičovňa e-bajkov E-ADVENTURE
38. Penzión Žemberovce
39. Pohostinstvo v parku
40. Kaštiel Zsemberyovcov
41. Zmrzlina u Beďa  Žemberovce
42. Pomník Mjr. Gondu
43. Technická pamiatka - kamenný most
44. Vyhliadka pri kríži
45. Cyklistická trasa Dr. Téryho

KRAJ MEDZI                         
ŽITAVOU A HRONOM

1. Hrobka rodiny Kelecsényi
2. Kaštieľ Kelecsényiovcov
3. Kostol reformovanej cirkvi
4. Kostol Sv.Bartolomeja
5. Pamätník na 1. sv. vojnu
6. Nálezisko mamuta
7. Amfiteáter
8. Kostol Sv. Jána Nepomuckého
9. Park Žofie Sablakovej pri cintoríne

10. Pestovateľ Hlivy ustricovej - Veselá huba
11. Archeologická lokalita - ml.doba bronzová
12. Prameň Badica
13. Haštieľ Hunyadiovcov
14. Kolkáreň
15. Kostol Nanebostúpenia Pána
16. Morový stĺp
17. Vinohradnícka oblasť  -hajloky 
18. Zvonica 
19. Rímsko - katolícky kostol 
20. Kaštieľ 
21. Historický park v centre obce

22. Pestovateľka zeleniny p. Gulová - 
permakultúra

23. Kaštieľ Malcomesovcov - ruina
24. Kaštieľ Kelecsényiovcov
25. Park  v centre, skalka, fontána, múzeum
26. Kostol reformovaná cirkev
27. Kúria Erdődyovcov
28. Ľudový dom, dom č.206
29. Pestovateľka levandule a výrobky z nej
30. Ľanové oblečenie - Pohan Medvecké
31. Vinohrady  Hôrky - hajloky
32. Vinohrady Novosady - hajloky
33. Súsošie - medvedia rodinka
34. Zemček - komunitné centrum
35. Kostol Sv. Martina a súsošie Sv. Trojice
36. Bunker z 2.sv. vojny
37. Vinohrady - hajloky
38. Kováčske remeslo
39. Krčma u sedliaka

KRAJ NA POHRONÍ
1. Tekovské múzeum a Levický hrad
2. Historická vínna pivnica - Víno Levice
3. Historická vínna pivnica - Vinárstvo Kúdela

4. Levická mestská pivnica - Expozícia 
vinohradníctva a vinárstva 

5. Levická synagóga
6. Levická Kalvária
7. Hotel Lev
8. Business Hotel Astrum Laus****
9. Kamenné pivnice

10. Historická vinohradnícka obec               
Krížny vrch NCH

11. Apartmány na Bašte
12. Levická informačná agentúra
13. Rotunda na Hrade - Winebar
14. Trojičný stĺp - Staré mesto
15. Vinotéka Víno Levice
16. Vinotéka Čajkov
17. Vinotéka Kuny Design 

18. Život s bicyklom - Požičovňa bicyklov a 
e-bajkov

19. Koháryho pamätník
20. Sorrento reštaurácia
21. Reštaurácia na rázcestí
22. Dom bojovej slávy
23. Koliba u Šidla - Reštaurácia a ubytovanie
24. Mestské múzeum Želiezovce
25. Kaštieľ rodiny Esterházy

KRAJ VODY
1. Kemping Margita Ilona

2. Rekreačné zariadenie Margita Ilona

3. Románsky kostolík Kalinčiakovo
4. Nyáryiovský kaštieľ v Kalinčiakove
5. Koliba Park Margita Ilona
6. Reštaurácia Koliba
7. Penzión Rekrea
8. Vinársky dom Amalion

9. Informačné centrum Margita Ilona

10. Termálne kúpalisko Santovka

11. Turisticko náučný chodník v Santovke

12. Turistický chodník popri potoku Búr - 
Santovka - Bory - Brhlovce

13. Travertínová kopa Biely kameň - prameň

14. Skalné obydlia, vysunutá expozícia 
Tekovského múzea

15. Nový dvor - Kaviareň&Galéria
16. Pivnica Brhlovce

17. Cyklistická trasa po Levických atraktivitách 
a kultúrnych cieloch

18. NCH Horšianska dolina
19. CHPR Horšianska dolina sever
20. Kemping Camping Vodník 
21. Splavy na rieke Hron Camping Vodník
22. Rozhľadňa Vápnik
23. Termálne kúpalisko Podhájska

KRAJ ČILEJKÁROV
1. Kostol Najsvätejšej Trojice v Rybníku
2. Ľudový dom
3. Kráľovka - Historická pivničná ulička 
4. Kaštieľ - Informačné centrum
5. Náučný chodník - Hradisko Krivín
6. Náučný chodník po obci Rybník
7. Reštaurácia Krivín 
8. Cyklistická trasa po viniciach
9. Kostol sv. Mikuláša v Čajkove

10. Lesopark Malé Slovensko
11. Vinárstvo Kúdela
12. Vinárstvo Muráni
13. Vinárstvo Anton Uhnák
14. Víno Nichta
15. Pivnica Čajkov

16. Národopisné múzeum a vinohradnícke 
múzeum

17. Náučný chodník Čajkovské bralie
18. Koháryho kaplnka 

40. Park s pamätníkom na Bitku pri 
Tekovských Lužanoch

41. Vináreň Drevaňa a Čokoládovňa Radmilla
42. Vodná nádrž - Prekár
43. Židovské múzeum
44. Zvonica Hulvinky
45. Vodná nádrž - chovný rybník
46. Staré letisko - modelári lietadielka Litva
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Želiezovce  
Malé mesto  
s veľkým príbehom
Želiezovce sa nachádzajú na východe Podunajskej pahorkatiny, na 

pravom brehu rieky Hron. Hoci sa počtom obyvateľov radia skôr medzi 

menšie, vlastne malé mestá, história Želiezovce radí medzi velikánov.

K oncom	 19.	 storočia	 sa	 stali	 sídlom	 šľachtickej	

rodiny	 Esterházyovcov,	 vďaka	 ktorým	 sa	 do	

Želiezoviec	 dostali	 dnes	 slávne	 historické	 postavy	 ako	

skladateľ	Franz	Schubert	a	rodina	Sacherovcov.	Pozývam	

vás	na	malý	výlet	do	minulosti	a	verím,	že	Želiezovce	vás	

nadchnú	 aspoň	 spolovice	 tak,	 ako	mňa.	 A	mňa	 nadchli	

mimoriadne.

Históriu	 Želiezoviec	 a	 okolia	 dokumentuje	 Mestské	

múzeum	a	pamätná	izba	Franza	Schuberta	v	Želiezovciach.	

Práve	tam	som	začala	aj	moju	návštevu.

Múzeum
Múzeum	je	umiestnené	do	takzvaného	Sovieho	zámočku.	

Ide	 o	 klasicistikú	 budovu	 vybudovanú	 v	 roku	 1822	 len	

125	metrov	od	Esterházyho	kaštieľa.	Svoje	pomenovanie	

dostal	 po	 dodnes	 viditeľnom	 vyobrazení	 sovy	 -	 znaku	

múdrosti,	na	čelnej	strane	budovy.

Dôvodom	pre	stavbu	budovy	bol	návrat	Franza	Schuberta,	

ktorého	v	roku	1824	už	druhýkrát	pozval	Ján	Karol	Esterházy,	

aby	 vyučoval	 jeho	 dcéry	 Máriu	 a	 Karolínu	 hru	 na	 klavír.	

Na	 rozdiel	 od	 jeho	prvej	 návštevy	 v	 roku	 1818,	 už	 nebolo	

vhodné,	aby	mladý	muž,	ktorým	vtedy	Franz	Schubert	bol,	

žil	pod	jednou	strechou	s	dospievajúcimi	slečnami.

Franz	 Schubert	 v	 Sovom	 zámočku	 strávil	 4	 mesiace	 

v	izbe	na	hornom	poschodí.	Práve	tu	sa	nachádza	pamätná	

izba,	 ktorá	 vyzerá,	 akoby	 smutný	 mladý	 umelec	 len	 

na	 chvíľu	 odišiel	 do	 neďalekého	 parku.	 Jeho	

korenšpodencia	a	osobné	predmety	ostali	zachované	ako	

memento	jeho	umelecky	plodného	života.

Budova	 dnešného	 múzea	 ponúka	 ešte	 jednu	 raritu.	 

V	prízemí	bola	umiestnená	kuchyňa,	v	ktorej	v	rokoch	1842	-	

1943	pôsobil	Franz	Sacher,	ktorého	pozvala	vdova	po	Jánovi	

Karolovi	Esterházym,	grófka	Rozina	Esterházy	de	Galantha.

Zdá	 sa	 vám	meno	 Sacher	 povedomé?	 Franz	 Sacher	 bol	

šéfkucharom	u	Esterházyovcov,	a	 jeho	syn	Eduard,	ktorý	

sa	v	Želiezovciach	narodil,	sa	neskôr	stal	autorom	slávnej	

Sacherovej	 torty.	 Po	 skončení	 služby	 u	 Esterházyovcov	

kúpil	vo	Viedni	hotel,	pomenoval	ho	-	ako	inak	než	Hotel	

Sacher	-	a	zvyšok	je	už	história.

V	múzeu	návštevník	môže	obdivovať	 plejádu	 exponátov	

od	 dôb	 neolitu	 cez	 časy	 rímskej	 ríše,	 2.	 svetovej	 vojny	

ako	aj	bližšej	minulosti.	Medzi	exponátmi	nechýbajú	ani	

ukážky	 želiezovskej	 kultúry,	 zbierky	 charakteristických	

neolitických	črepín	a	keramiky.

Kaštieľ rodiny 
Esterházyovcov
Kaštieľ	bol	postavený	v	roku	1720	a	pôvodne	mal	slúžiť	-	

a	aj	 slúžil	 -	ako	 letné	sídlo	 rodiny.	Baroková	stavba	bola	 
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v	 19.	 storočí	 prestavaná	 v	 klasicistickom	 štýle.	 Kaštieľ	

obklopuje	 nádherný	 park	 s	 potokom,	 nachádzajú	 sa	

tu	 vzácne	 staré	 a	 mohutné	 dreviny	 ako	 platany,	 duby	 

a	tisovec	dvojradový.

Hoci	 kaštieľ	 volá	 po	 rekonštrukcii,	 nie	 je	 zabudnutý	 ani	

zanedbaný.	Bohužiaľ,	 čas	a	počasie	zatiaľ	vyhrávajú	nad	

finančnými	zdrojmi.	Napriek	tomu,	kaštieľ	je	impozantnou	

budovou.	 Genius	 loci	 je	 priam	 hmatateľný	 a	 s	 trochou	

fantázie	 vôbec	 nie	 je	 problém	 predstaviť	 si,	 aký	 bol	 za	

svojich	čias	nádherný.

V	parku	pred	kaštieľom	sa	nachádzajú	lavičky	a	na	stene	

kaštieľa	je	prístrešok	a	čosi	ako	pódium.	Kaštieľ	je	totiž	aj	

dnes	miestom	 rozličných	 kultúrnych	 podujatí,	 z	 ktorých	

najznámejšia	 je	 letná	 Schubertiáda,	 ktorá	 umožňuje	

mladým	 hráčom	 vážnej	 hudby	 predviesť	 svoje	 umenie.	

Organizátorom	Schubertiády	je	mecenáš	histórie	a	kultúry	

p.	 Pavel	 Polka,	 ktorý	 nás	 počas	 návštevy	 Želiezoviec	

ochotne	sprevádzal.

Kostol sv. Jakuba
Keď	 budete	 v	 Želiezovciach,	 nevynechajte	 návštevu	

kostola	sv.	Jakuba.	Možno	si	poviete,	že	takých	kostolov	

ste	 už	 videli	 veľa.	 Možno	 áno.	 Ale	 ja	 osobne	 neviem	 

o	žiadnom,	ktorý	by	mal	tak	fascinujúcu	históriu.

“V	roku	1350	boli	Želiezovce	pod	správou	hlavného	župana	

Tekova	 a	 zároveň	 aj	 kastelána	 Levického	 hradu	 Imricha	

Becseiho.	 Jeho	 prostredný	 syn	 Juraj	 bol	 obľúbencom	

uhorského	kráľa	Ľudovíta	Veľkého	Anjou.	V	 roku	1348	sa	 

s	 kráľom	 vybral	 ako	 člen	 najužšej	 kráľovskej	 stráže	

do	 južného	 Talianska	 pomstiť	 podlú	 vraždu	 brata	

kráľa	 Ľudovíta.	 Počas	 tohto	 dobrodružného	 ťaženia	 si	

nahonobil	nie	najčistejším	spôsobom	veľký	majetok.

Po	návrate	z	neapolského	vojenského	ťaženia	si	nakradnutý	

lup	 pod	 kráľovskou	 ochranou	 bez	 problémov	 prepravil	

do	Budína,	 prevoz	do	 Želiezoviec	 však	považoval	 za	 príliš	

riskantný.	Ako	skrýša	na	prevoz	mu	preto	poslúžil	ukradnutý	

kamenný	rímsky	sarkofág	z	rímskeho	pohrebiska.

Prevoz	 zlata	 sa	 mu	 podaril,	 po	 čase	 však	 pod	 ťarchou	

ťaživých	 spomienok	 dospel	 k	 potrebe	 úprimného	

pokánia.	 Zahájil	 a	 štedro	 financoval	 výstavbu	 gotického	

želiezovského	 kostola,	 do	 ktorého	 umiestnil	 sarkofág.	

Okrem	 toho	 sa	 rozhodol	 vydať	 sa	 na	 dlhú	 kajúcnu	 púť	

naprieč	 celou	 Európou.	 Najprv	 došiel	 do	 španielskeho	

mesta	Santiágo	de	Compostella	k	uctievaným	ostatkom	

svätého	Jakuba	 (odtadiaľ	pomenovanie	 kostola).	 Ani	po	

púti	jeho	duša	nenašla	pokoj	a	vybral	sa	ešte	aj	do	Írska,	

kde	 pri	 nábožnom	 rituále,	 počas	 ktorého	 zostúpil	 do	

jaskyne	sv.	Patrika,	skonal.”

Po	 rôznych	 vojnových	 peripetiách,	 počas	 ktorých	 bol	

kostol	 opakovane	 ničený	 a	 obnovovaný,	 ho	 napokon	

opravili	 Esterházyovci.	 Práve	 vtedy	 sa	 v	 podzemí	 tento	

sarkofág	našiel	a	dodnes	slúži	ako	podstavec	oltára.

Žiadny	život	nie	je	večný	a	miestom	posledného	odpočinku	

rodiny	 Esterházyovcov	 je	 mauzóleum,	 v	 ktorom	 je	

dvanásť	hrobiek.	Jednotlivé	hrobky	sú	označené	tabuľami	 

z	červeného	mramoru.

V	 hrobke	 svoj	 večný	 sen	 sníva	 11	 členov	 rodu	

Esterházyovcov.	 Dvanásta	 členka	 rodiny,	 Ernestína	

Esterházy,	 je	 pochovaná	 v	 zahraničí,	 kam	 emigrovala.	

Aj	 Ján	Karol	 Esterházy	de	Galantha	odpočíva	 v	Galante.	

Keďže	 však	 Želiezovce	 boli	 jeho	 srdcovou	 záležitosťou,	

jeho	srdce	je	uložené	v	hrobke	vedľa	jeho	manželky	Roziny.

MúZEUM	ŽELIEZOVCE
SCHUBERTOVA	UL.	16
ŽELIEZOVCE	937	01
www.MuzEuMzELiEzovcE.SK

biocentrumshop.sk

V našej firme nájdete tie najlepšie

bio vína, ovocné vína,
sušené ovocia, zeleninové
chipsy a pálenky.

Radšej preferujete inú formu
spracovania ovocia?

Vysušíme, alebo spravíme vám
z toho džemy - tieto služby
ponúkame nielen pre fyzické
osoby, ale aj pre  rmy.Dokonca oveľa viac!

Nechajte si vypáliť vaše ovocie
u profesionálov - my Vám vyrobíme
Vašu vlastnú pálenku na klúč.

Ponúkame aj miesto pre Vaše eventy,
svadby, oslavy s možnosťou ubytovania,
tiež organizujeme degustácie vína.
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Príprava mäsa 
pred grilovaním
Husacie	prsia	majú	pod	kožou	silnú	vrstvu	tuku,	ktorý	sa	

snažíme	 pred	 samotným	 grilovaním	 na	 panvici	 pomaly	

vypiecť,	 a	 z	 kože	 tak	 urobiť	 chrumkavé	 škvarky.	 Kvôli	

tomu	 ako	 prvé	 na	 husacích	 prsiach	 narežeme	 kožu	 do	

tvaru	mriežky,	pričom	dávame	pozor,	aby	sme	nezarezali	

do	mäsa.	Aby	sa	nám	koža	dobre	krájala,	dáme	prsia	na	

chvíľku	 do	 mrazničky,	 aby	 sa	 spevnili.	 Nepotrebujeme,	

aby	prsia	úplne	zamrzli,	 stačí	aby	koža	a	masť	stuhli.	Je	

dôležité,	aby	boli	prsia	zvrchu	naozaj	

tuhé,	inak	sa	zle	narezáva	koža.	

Po	 stuhnutí	 sme	 kožu	 	 narezali	

klasicky	na	šikmo	–	do	tvaru	mriežky.	

Potom	sme	už	mäso	nechali	v	izbovej	

teplote	povoliť.		

Keď	 nastal	 správny	 čas,	 tak	 sme	 ho	

položili	 kožou	 dole	 na	 dôkladne	

rozpálenú	 suchú	 panvicu.	 Netrvalo	

dlho	 a	 vôňa	 husacej	 masti	 sa	

začala	 vinúť	 kuchyňou.	 Priebežne	

sme	 vypečenú	 masť	 odoberali	 do	

kastrólika,	 nechceli	 sme	predsa,	 aby	

sa	mäso	vyprážalo,	len	aby	sa	vypiekla	

tá	 masť	 a	 zatiahla	 koža.	 Opekáme,	

kým	koža	nie	je	chrumkavá.	

Grilovanie 
Keďže	 ja	 a	 oheň	 tvoríme	 výbušnú	

zmes,	 mám	 rešpekt	 pri	 činnostiach,	

pri	 ktorých	 sa	 pracuje	 s	 otvoreným	

ohňom.	 Gril	 treba	 rozložiť,	 napojiť,	

regulovať,	 počas	 grilovania	 treba	

teplotu	 merať,	 posúvať	 všelijako	

mäso,	 a	 nebáť	 sa	 z	 času	 na	 čas	

šľahajúcich	 plameňov.	 Pri	 troche	

pozornosti	a	cviku	sa	girlovanie	môže	

stať	príjemným	rituálom.

Husacie	 prsia	 sme	 grilovali	 na	 plynovom	 grile	 značky 

NAPOLEON.	 Rošt	 sme	 pred	 grilovaním	 	 potreli	 olejom.	

Husacie	 prsia	 majú	 pevnú	 a	 hutnú	 štruktúru,	 preto	

napríklad	 oproti	 kuracím	 prsiam	 naberajú	 teplotu	

omnoho	 pomalšie.	 Pri	 grilovaní	 je	 dobré	 používať	

teplomer,	pretože		pri	grilovaných	husacích	prsiach	hráte	

doslova	o	2	–	3	stupne	Celzia.		Pri	teplote	62	–	65	stupňov	

je	 výsledný	 stupeň	 prepečenia	 	 “medium”,	 prípadne	

“medium	rare”.	úplný	stred	je	stále	ružový,	avšak	zbytok	

mäsa	je	už	celkom	prepečený.	Ak	nie	ste	na	takéto	jemné	

prepečenie	 zvyknutý,	 tak	 odporúčame	 ísť	 na	 teplotu	 

71	 stupňov,	úroveň	prepečenia	bude	 “well	done”.	 	Mäso	

je	vtedy	celkom	prepečené	a	okraje	sú	

mierne	ohorené.

Grilovanie	 teda	 prebieha	 tak	 dlho,	

kým	 nedosiahnete	 požadovanú	

teplotu.	 Mäso	 treba	 po	 grilovaní	

položiť	 na	 tanier	 a	 zakryť	 ho	 na	 

10	 minút	 napríklad	 alobalom,	 tak,	

aby	zároveň	mal	kadiaľ	unikať	vzduch.	

Výsledkom	tohto	grilovania	je	šťavané	

mäsko	 upečené	 pekne	 do	 ružova.	

Jedli	 sme	 ho	 s	 figovou	 omáčkou,	

ktorú	sme	urobili	ku	foie	gras,	ale	aj	so	

slivkovým	čatní.

A	 víno?	 Jasné,	 že	 sme	 k	 husi	 pili	

víno!	 Aké	 iné,	 než	 Frankovku	modrú	 

z	Tekova.	

Autor:	Martina	Javůrková 

Foto:	Ján	Záborský

Z ískať,	upiecť	a	zjesť	celú	hus	z	domáceho	chovu	však	

môže	byť	v	súčasnosti	náročnou	záležitosťou.	Nielen	

finančne,	 ale	 aj	 čo	 sa	 množstva	 týka.	 Pre	 milovníkov	

husacieho	mäsa	tak	môže	byť	riešením	príprava	husacích	

pŕs	 samotných.	 Pre	mňa	 osobne	 veľkou	 výhodou	 tohto	

riešenia	je	aj	to,	že	nemusím	hus	porcovať	ja.	

Grilované husacie
prsia a Frankovka
z Tekova
Dobre vykŕmená hus bývala pýchou gazdovských dvorov  

v Tekove. Pečená hus zase neodmysliteľne patrí ku tradičným 

husacím hodom. Pri pečení husi sa vypečie množstvo husacej 

masti, ktorá potom slúži napríklad na potretie lokší.

Objavte	vína	spod	vulkánu	Sitno	na

www.gurmantaxi.sk



Objavujte	 Región	 Tekov,	 región	 na	 Dolnom	 Pohroní,	

región	termálnej	vody,	slnka,	histórie	a	kvalitného	vína.	

Ponúkame	vám	zvýhodnené	možnosti	ochutnať	región	

v	podobe	ponuky	zvýhodnených	služieb	v	celom	našom	

regióne.	Ste	pripravení	objavovať	Región	Tekov?

K	vášmu	pobytu	si	nezabudnite	objednať	a	zaregistrovať	

„REGIONCARD“	kartu	v	našich	partnerských	výdajných	

miestach.	Kde?

Partnerské	výdajné	miesta
Hotel Lev

Business Hotel Astrum Laus ****

Apartmány	na	Bašte

Penzión	Rekrea

Penzión	Žemberovce

Camping Vodník

Turistické	informačné	centrum	v	Dudinciach

Turistické	informačné	centrum	Margita	Ilona

karta cestovateľa
Nová

Poskytnuté	zľavy	na	REGIONCARD	si	môžete	prezrieť	

na	www.regiontekov.info	alebo	priamo	cez	QR	kód
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Život s bicyklom je 
jednoducho... lepší.

www.zivotsbicyklom.sk
Predaj, servis a požičovňa bicyklov 
a elektrobicyklov v Leviciach 
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Ubytovanie  
v Regióne Tekov
Hotely
Návštevníci	 Regiónu	 TEKOV,	 ktorí	 sa	 rozhodnú	 ubytovať	

priamo	 v	 Leviciach	 a	 vyžadujú	 určité	 štandardy,	 majú	

priamo	 v	 centre	 mesta,	 na	 námestí	 k	 dispozícií	 dva	

hotely.	 Moderný	 štvorhviezdičkový	 Hotel	 Astrum	

Laus	 a	 trojhviezdičkový	 Hotel	 Lev,	 ktorý	 sa	 nachádza	 

v	 historickej	 budove	 a	 už	 viac	 ako	 100	 rokov	 poskytuje	

služby	svojim	zákazníkom.	Záleží	len	na	návštevníkovi,	či	

preferuje	modernú	architektúru,	alebo	má	radšej		históriu	 

a	tradíciu.	Obidva	hotely	poskytujú	kompletný	servis	pre	

návštevníkov	a	obidva	hotely	majú	aj	vlastnú	reštauráciu	

a	wellness	zariadenie.	

Apartmány
Návštevníci,	 ktorí	 preferujú	 viac	 súkromie	 a	 zaujímavý	

interiérový	dizajn,	majú	k	dispozícii	ubytovanie	v	objekte	

Apartmány	na	Bašte,	ktoré	ponúkajú	komfortné	ubytovanie	 

v	 klimatizovaných	 izbách	 s	 dizajnovým	 zariadením	 

a	 vlastnou	 kúpeľňou,	 wellness	 zariadením.	 Apartmány	

sa	nachádzajú	 	na	pešej	zóne	v	historickom	 jadre	mesta	

Levice,	necelých	6	minút	chôdze	od	Levického	hradu.

Penzióny
V	blízkom	okolí	 Levíc	 sa	nachádza	niekoľko	ubytovacích	

zariadení,	ktoré	poskytujú	služby	pre	návštevníkov,	ktorí	

preferujú	 ubytovanie	 mimo	 mesta.	 Penzión	 REKREA	 je	

situovaný	pri	termálnom	kúpalisku	Margita	–Ilona	cca	5	km	

od	okresného	mesta	Levice.	Spolu	 s	 reštauráciou	Koliba	

predstavuje	Penzión	REKREA	ucelený	komplex	kvalitných	

hotelových	a	reštauračných	služieb.	Penzión	Žemberovce	

sa	 nachádza	 v	 tichej	 obci	 Žemberovce,	 ktoré	 ležia	 

na	severnej	časti	Ipeľskej	pahorkatiny,	blízko	Štiavnických	

vrchov	a	vo	vzdialenosti	12km	od	mesta	Levice.	Penzión	

Žemberovce	Vám	ponúka	ubytovanie	v	novozrekonštruo- 

vaných	 dvojlôžkových	 izbách,	 s	 možnosťou	 prístelkya	 

v	apartmáne	s	kuchynkou.	V	areáli	penziónu	je	aj	možnosť	

prenájmu	samostatnej	chatky	s	celoročným	využitím.	

vinárstva
Pivnica	Palík	sa	nachádza	v	malebnom	prostredí	uprostred	

vinohradov	v	obci	Sikenica.	Okrem	výroby	a	uskladnenia	

biovín	 ponúka	 aj	 možnosť	 ubytovania	 a	 príležitostného	

stravovania.	 Na	 želanie	 hostí	 je	 možné	 pripraviť	 

v	pivnici	aj	miestne	špeciality.	Súčasťou	špeciálnej	ponuky	

zariadenia	sú	degustácie	vín	v	sprievode	odborníka,	podľa	

možnosti	majiteľa	objektu.	Pivnica	má	viac	ako	200	ročnú	

tradíciu,	ktorá	sa	spája	s	menom	rodu	Eszterházyovcov.

campingy
Návštevníci,	ktorí	uprednostňujú	ubytovanie	v	kempingu	

majú	k	dispozícii	Camping	Vodník	v	Jure	nad	Hronom,	ktorý	

ponúka	kompletné	služby	pre	vodákov.	Pre	návštevníkov	

kúpaliska	 Margita–Ilona	 je	 k	 dispozícii	 kemping,	 ktorý	

sa	 nachádza	 priamo	 v	 areáli	 rekreačného	 zariadenie	

MARGITA–ILONA.	 Ponúka	 ubytovanie	 v	 bungalovoch	 aj	 

v	chatkách.

nájdete ich na stránke

regiontekov.info	 

alebo	priamo	cez	QR	kód	

ubytovacie zariadenia 
v Regióne Tekov
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TEKOV SPOLOČNE
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov vznikla 

na v roku 2017. Združujeme mestá, obce, organizácie a 
podnikateľov pôsobiacich v oblasti na povodí Dolného 
Pohronia a na južných úbočiach Štiavnických vrchov a Ipeľskej 
pahorkatiny.

Hlavným motívom vzniku organizácie bolo pomôcť regiónu 
a dostať ho na mapu (nielen) slovenského cestovného ruchu.

Ak chceš ísť rýchlo , choď sám.
Ak chceš ísť ďaleko, poďme spolu.

- africké príslovie

tekov_letak_v2.indd   1 12/17/2020   9:56:50

www.regiontekov.info

Staňte sa členom  
OOCR a pomôžte nám  
rozvíjať Kraj slnka

Camping Vodník
 

nájdete ich na stránke
www.campingvodnik.sk  
alebo	priamo	cez	QR	kód	

ubytovanie v prírode, 
splavy a akcie

Camping	 Vodník	 je	 obľúbenou	 destináciou	
vodákov,	 ktorí	 sa	 môžu	 splaviť	 z	 Jura	 nad	 
Hronom	do	Želiezoviec,	prípadne	až	na	Dunaj,	
do	Štúrova.	Splav	je	možný	aj	opačným	smerom	
-	z	Kalnej	nad	Hronom	do	domovskej	základne.	
Pracovník	 kempu	 vás	 na	 základe	 dohody	 do	
Kalnej	nad	Hronom	ochotne	odvezie,	a	pokiaľ	
nemáte	 vlastné	 vodácke	 vybavenie,	 všetko	
potrebné	 si	 môžete	 zapožičať	 na	 mieste.	
Plavba	po	rieke	bude	bezpečná,	ak	sa	budete	
riadiť	 pokynmi	 a	 skúsenosťami	 pracovníkov	
kempingu.	Avšak	pozor!	Ako	nás	upozornil	šéf	
Campingu	Vodník	a	celoživotný	vodák,	pohľad	
na	svet	z	vody	je	úplne	iný.	Možno	sa	po	prvej	
plavbe	stanete	oduševneným	vodákom	aj	vy.

Máte	záujem	dozvedieť	sa	viac	o	nás?	Radi	by	ste	umiestnili	propagáciu	

vášho	produktu	v	magazíne?	Neváhajte	nás	kontaktovať	pre	ďalšie	infor-

mácie	a	podmienky	umiestňovania	reklamy	v	magazíne.

Kontakt:	+421	(0)903	165	776	alebo	info@regiontekov.info
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Oblastná	organizácia	cestovného	ruchu	 
Tekov

Námestie	hrdinov	1
93401	Levice

00421	(0)903	165	776
info@regiontekov.info
www.regiontekov.info

Kraj moruše čiernej


