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Co mají společného Bojnický zámek, Čachtický hrad nebo lázně v Trenčianských Teplicích?
Ano, jsou krásné. Ale také se všechny tyto slovenské turistické atraktivity nacházejí v
Trenčínském kraji. Máte-li letos namířeno do tohoto regionu, vězte, že tam na vás čeká řada
zajímavých novinek.

Kraj hradů, zámků a legend
Přesně takto se občas Trenčínskému kraji přezdívá. Ne nadarmo – na jeho území najdete
největší množství hradů a hradních zřícenin z celého Slovenska. A tamní památky opravdu žijí
– téměř na všech natrefíte v létě na různé kulturní akce, čekají vás noční prohlídky, koncerty
apod.
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Bezkonkurenčně nejnavštěvovanější (a zřejmě také nezjnámější) je zámek v Bojnicích. Ano,
ten, který zná mnoho Čechů z filmové pohádky Šíleně smutná princezna. Ročně na prohlídku
tohoto architektonického skvostu ve stylu francouzských zámků na Loiře zavítá kolem 200 tisíc
návštěvníků. Letos přišla tamní správa s novinkou v podobě prohlídek bez průvodce. Ty by
měly oslovit zájemce, kteří se neradi podřizují tempu skupiny a chtějí se v klidu pokochat
nejznámějšími částmi zámku.

Oblíbeným cílem českých turistů je taktéž Čachtický hrad, mimo jiné i díky pověsti o „krvavé“
hraběnce. Zřícenina, v jejíchž útrobách podle této legendy Alžběta Báthory mučila nevinné
dívky, přiláká ročně víc než 60 tisíc návštěvníků. Tamní letošní novinkou je replika „železné
panny“, tedy mučicího nástroje, který údajně šlechtična používala. V nedalekých Čachticích pak
turisty láká i v nedávné minulosti zpřístupněné podzemí. Katakomby, jejichž historie sahá až do
16. století, v minulosti sloužily jako úkryt obyvatel před tureckými nájezdníky. Z rozsáhlého
labyrintu propojených sklepů a dalších prostor je v současnosti zpřístupněno asi 150 metrů.

Nad krajským městem se nachází další populární turistický cíl, tedy Trenčínský hrad. I zde
přichystali pro letošek novinku.
„V letní sezoně bude otevřena nová prodejna vstupenek spolu s kavárnou, prodejnou suvenýrů
a moderním bezbariérovým sociálním zařízením. Turisty ale bude jistě kromě těchto nových
prostor lákat také doprovodný program, který je připraven pro toto léto. Návštěvníci se mohou
těšit na noční prohlídky, tábor sokolníků, ohňové show či koncerty,“
představila hlavní novinky na nedávné tiskové konferenci v Praze výkonná ředitelka krajské
organizace cestovního ruchu Trenčín region
Eva Frývaldská
. A upozornila také na skutečnost, že i na Slovensku se nachází Lednice. Nejedná se ale o
zámek, nýbrž hrad, respektive jeho zřícenina. Ta je atraktivní zejména umístěním na strmé
skále, díky kterému může nabídnout úchvatné výhledy do okolní krajiny.
Troje lázně
Do Trenčínského kraje ale lákají i jiné atraktivity než historické památky. Například lázně. V kraji

2/4

Romantický kraj hradů, zámků a legend, to je Trenčínský kraj
Úterý, 03 Září 2019 09:44 - Aktualizováno Sobota, 19 Říjen 2019 20:26

se nacházejí hned troje (Bojnice, Trenčianské Teplice, Nimnica), přičemž všechny disponují
vysoce mineralizovanou vodou s léčebnými účinky. Trenčianské Teplice jsou slavné nejstarší
a nejvyhledávanější protirevmatické lázně na Slovensku. V „Perle Karpat", jak občas
návštěvníci tomuto lázeňskému městečku říkají, se léčí nemoci pohybového aparátu a nervové
onemocnění. Jsou to jedny z mála lázní, které si zachovaly ráz čistě lázeňského města.
Lázeňští hosté si tady vychutnají venkovní bazén Grand, tradiční horkou koupel v lázeňském
domě Hammam, který byl postaven v maurském stylu v roce 1888, i relaxační masáže.

Lázně Bojnice jsou situovány v Hornonitranské kotlině, obklopené ze tří stran jehličnatými a
listnatými lesy. Podle slov výkonné ředitelky oblastní organizace cestovního ruchu Región
Horná Nitra – Bojnice
Andrey Malátové vytváří příjemná atmosféra lázeňských
parků, situovaných mimo městský ruch, optimální prostředí pro léčení a výrazně přispívá k
tělesné i duševní relaxaci.
„Bojnická
léčivá voda pozitivně účinkuje na látkovou výměnu a vegetativní nervový systém,"
doplnila Malátová.

A konečně třetí lázně – Nimnica. Ty jsou nejmladší na Slovensku a jsou charakteristické
kvalitním minerálním pramenem, který byl náhodně objeven při stavbě Nosické přehrady v roce
1953. Lázně jako takové byly otevřeny o šest let později. Voda se využívá na pitnou i inhalační
léčbu, ale i na vanové uhličité koupele, které přinášejí úlevu od bolesti a zlepšují zdravotní stav
pacientů.

Odpočinek a úlevu návštěvníci Trenčínského kraje načerpají i ve wellness krásného secesního
Hotelu Elizabeth v Trenčíne. Autentický secesní styl hotelu z počátku 19. století je zde v
dokonalé harmonii s nejnovějšími moderními technologiemi. I díky tomu získalo toto zařízení
několik prestižních ocenění, mimo jiné i „nejlepší městský hotel“ ze soutěže Historic Hotels of
Europe Award či titul „nejromantičtější hotel" ze soutěže World Luxury Hotel Award.
Češi v Trenčínském kraji
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Zdroj: Krajská organizace cestovního ruchu Trenčín region
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