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Malá a Veľká Skalka pri Trenčíne
Farský úrad Skalka nad Váhom, tel.: (+421) 032/658 42 40, 
(+421) 0910 842 824, www.putnickemiestoskalka.sk

Skalka je známa ako najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Pozo-
stáva z dvoch objektov – Malej a Veľkej Skalky. Malá Skalka je dvojve-
žový kostolík postavený v románskom slohu. Po prvý raz sa spomína 
v roku 1208 a zasvätený bol sv. Beňadikovi. Oproti kostolíku sa v lese 
nachádza krížová cesta. Veľkú Skalku tvorí starobylý kláštor, kostolík 
postavený v roku 1224 a pôvodná jaskyňa pustovníkov, ktorá je naj-
staršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Viaže sa k životu sv. 
Beňadika, pustovníka, ktorého pri modlitbe prepadli zbojníci. Začal 
prosiť Boha o pomoc, dotkol sa rukou skaly a tá sa otvorila. Doteraz 
je pri ústí jaskyne odtlačok jeho ruky na skale.

Medzi kostolom na Malej Skalke a kláštorom na Veľkej Skalke sa 
nachádza Náučný chodník Malá – Veľká Skalka, ktorý vedie cez les 
a jeho dĺžka je 2,2 km. Každoročne v júli sa na Skalke stretávajú tisíce 
veriacich zo Slovenska aj zahraničia na púti pri príležitosti sviatku 
sv. Andreja-Svorada a Beňadika.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 6 km. PRÍSTUP: Z Trenčína cez Zamarovce smerom 
na Nemšovú. Kláštor na Veľkej Skalke je od kostola na Malej Skalke vzdialený 
ešte asi 1 km ďalej po ľavej strane. Túto vzdialenosť možno prejsť po ceste alebo 
po značenom lesnom chodníku. Autobusom z Trenčína do Skalky nad Váhom, 
zastávka pri Malej Skalke je na znamenie. GPS: 48°54‘22“ N, 18°04‘27“ E

Kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice
Kúpele Trenčianske Teplice, tel.: (+421) 0905 841 061, www.kupele-teplice.sk

Trenčianske Teplice sú známe svojimi liečebnými kúpeľmi, ktoré vyu-
žívajú prírodnú termálnu sírnu vodu vyvierajúcu z piatich prameňov. 
Priamo na nich sú postavené kúpeľné bazény (okrem bazéna Grand), 
takže voda tečie bez zohrievania či ochladzovania priamo do nich. 
Prvý zápis o teplých prameňoch je z roku 1247. V 19. a začiatkom 20. 
storočia boli kúpele jednými z najvýznamnejších v Rakúsko-Uhorsku. 
Najznámejšou historickou pamiatkou mesta je kúpeľ Hammam, uni-
kátna stavba postavená v roku 1888 v originálnom maurskom štýle. 
V minulosti slúžila ako vaňový prepychový kúpeľ pre bohatú šľachtu.

Dokonalú atmosféru mesta si môžete vychutnať v kúpeľnom parku 
založenom v roku 1873. Ozdobou parku je Labutie jazero s malým 
ostrovčekom uprostred. Pochádza ešte z čias Rakúsko-Uhorska a pô-
vodne bolo určené na kúpanie. Z kúpeľného parku si môžete urobiť 
nenáročnú prechádzku na vrch Klepáč, kde je inštalovaný panorama-
tický ďalekohľad. Vedie k nemu náučný chodník, ktorý je zaujímavý 
malou Jánošíkovou jaskyňou. Trasa sa začína na začiatku kúpeľného 
parku a je značená červenou.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 14 km. PRÍSTUP: Z Trenčína do Trenčianskej Teplej, kde 
treba za železničným priecestím odbočiť vpravo na Trenčianske Teplice.  
GPS: 48°54‘34.4“ N, 18°10‘05.5“ E



Hrad Beckov
Hrad Beckov, tel.: (+421) 032/774 27 27, www.hrad-beckov.sk

Hrad Beckov sa majestátne týči 
na 60 metrov vysokom strmom 
brale nad obcou Beckov. Je situo-
vaný neďaleko rieky Váh a už v 13. 
storočí strážil obchodnú cestu 
vedúcu Považím. Bol hradom krá-
ľov, mocných veľmožov a rytierov, 
hradom, ktorý odolal Tatárom aj 
Turkom. Mestečko pod hradom sa 
vďaka výbornej obranyschopnosti 
rozvíjalo a až do 17. storočia bolo 
obchodným, kultúrnym a cirkevným centrom. Svoje sídlo tu mali 
viaceré uhorské šľachtické rodiny a osobnosti. V 18. storočí hrad 
zničil požiar, avšak v posledných rokoch prebehla výrazná obnova 
jednotlivých častí hradu a v súčasnosti sa tu počas sezóny konajú 

mnohé zaujímavé podujatia.

Pod hradom sa nachádza kúria 
Ambrovec s expozíciou historického 
nábytku zo šľachtických interié-
rov, drevených plastík, obrazov 
Ladislava Medňanského a výrobkov 
umeleckého remesla. Vo dvore sú 
vystavené staré koče a hospodárske 
stroje.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 20 km. PRÍSTUP: Autom alebo autobusom z Trenčína 
cez Trenčiansku Turnú, Trenčianske Stankovce a Krivosúd-Bodovku do Beckova. 
Z centra obce pešo asi 5 minút po upravenej ceste až po vstupnú bránu do hradu. 
GPS: N 48°79’05” N, 17°89’91” E

Čachtický hrad
Obecný úrad Čachtice, tel.: (+421) 0903 715 406, www.cachtice.sk

Neďaleko Nového Mesta nad Váhom sa nachádza dedinka Čachtice, 
nad ktorou sa vypína Čachtický hrad. Postavený bol v 13. storočí ako 
jeden zo strážnych hradov stredného Považia. Hrad smutne preslá-
vila „krvavá grófka“ Alžbeta Báthoryová, ktorá tu žila na prelome 
16. a 17. storočia. Údajne dala zavraždiť až 600 mladých dievčat, aby 
sa mohla kúpať v ich krvi, a tak navždy zostať mladá a krásna. V roku 
1708 bol hrad dobytý a vypálený vojskami Františka Rákócziho. 
Odvtedy pustol a stala sa z neho zrúcanina. Po obnove v rokoch 2012 
– 2014 je opäť prístupný verejnosti.

V blízkom Draškovičovskom kaštieli sídli múzeum, ktoré zachytáva 
nielen dejinné udalosti, ale približuje i ľudovú kultúru a tradície 
Čachtíc. Pod Čachticami sa nachádza tajomné čachtické podzemie. 
Pôvodné vínne pivnice v dávnych dobách obyvatelia prebudovali 
na úkryt pred tureckými vojskami. Vďaka systému vetrania a usklad-
neniu potravín bol v podzemí možný i dlhodobejší pobyt.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 35 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína smer Nové Mesto 
nad Váhom, ďalej do obce Čachtice – na značené parkovisko pod hradom. Odtiaľ 
asi 15 minút pešo na hrad. Autobusom alebo vlakom do Nového Mesta nad 
Váhom, odtiaľ autobusom do Čachtíc. Z autobusovej zastávky asi 45 minút pešo 
na hrad. GPS: 48°43‘26“ N, 17°45‘42“ E

Park miniatúr Podolie
Matúšovo kráľovstvo, Podolie, tel.: ( +421) 032 743 75 05, www.parkminiatur.sk

Jediný park miniatúr na Slo-
vensku, v ktorom sú dobové 
rekonštrukcie hradov a zámkov 
v podobe, akú mali pred 300 až 
500 rokmi, keď na nich pulzoval 
čulý život a vládli mocní feudá-
li. Modely hradov sú zhotovené 
v mierke 1 : 50 a každý model je 

vernou kópiou, ktorý zodpovedá skutočnosti pôdorysom aj výško-
vo. V súčasnosti sa v parku nachádza 56 modelov hradov, zámkov, 
kostolov a rozhľadní. Rozlohou najväčší je model Holíčskeho zámku 
v podobe z čias, keď slúžil ako letné sídlo Márie Terézie. Má rozmer 
6 × 6 metrov a jeho hmotnosť presahuje 40 ton.

V roku 2016 pribudlo do zbierky 7 rodných domov významných 
slovenských osobností – 
P. O. Hviezdoslava, Ľ. Štúra, J. 
Krónera, M. Kukučína, A. Dubčeka 
a ďalších. Výlet do Parku miniatúr 
v Podolí môžete spojiť s návštevou 
Čachtického hradu, tajomného 
Čachtického podzemia či prehliad-
kou múzea v Draškovičovskom 
kaštieli v Čachticiach.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 38 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína do Nového Mesta 
nad Váhom, odtiaľ cez obce Čachtice a Častkovce do Podolia. Areál parku je pri-
bližne v strede obce Podolie, hneď vedľa hlavnej cesty. Zaparkovať sa dá priamo 
pred areálom. Autobusom alebo vlakom z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom, 
odtiaľ autobusom do Podolia. GPS: 48°40‘36‘‘ N, 17°46‘18‘‘ E



Považský Inovec
Inovecká chata, Trenčianske Jastrabie 410,  
tel.: (+421) 0948 830 333, www.inoveckachata.sk

Pohorie Považský Inovec patrí do Fatransko-tatranskej oblasti 
Západných Karpát. Tiahne sa poludníkovým smerom popri Váhu 
od Jastrabského sedla po mesto Hlohovec. Najvyšším vrchom 
pohoria je Inovec (1042 m), na ktorom sa nachádza 22 m vysoká 
rozhľadňa. Poskytuje výhľad na Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 
Topoľčany a v prípade dobrej viditeľnosti aj na Veľkú Fatru. Pekné 
výhľady poskytuje aj blízky Palúch (1001 m) a horná časť lyžiarskej 
lúky. Za pekného počasia je vidieť smerom na sever Vršatské bradlá, 
Vápeč a Baske.

Vo výške 840 m sa nachádza Inovecká chata s možnosťou stravovania 
a ubytovania. Chata ponúka bowling, umelú lezeckú stenu aj rozľahlé 
detské ihrisko. K chate vedie asfaltová cesta. Najlepší peší prístup 
je zo severu, z obce Mníchova Lehota, od železničnej stanice vedie 
červená značka.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 21 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína smerom na Bánovce 
nad Bebravou, treba odbočiť do obce Trenčianske Jastrabie. Od smerovej tabule 
pri obecnom úrade je to k Inoveckej chate ešte 8 km. Autobusom do obce Selec 
a odtiaľ asi 3 hodiny pešo po zelenej značke až na Považský Inovec alebo vlakom 
do Mníchovej Lehoty a odtiaľ asi 2,5 hodiny pešo po červenej značke až na vrchol. 
GPS: 48°47‘07“ N, 18°02‘52“ E

Kultúrno-informačné centrum Trenčín  
Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín  
tel.: (+421) 032 16 186, (+421) 032 650 47 09  
e-mail: kic@trencin.sk, www.visittrencin.sk,  
www.facebook.com/kic.trencin  
Vydalo Mesto Trenčín v roku 2016.

Vršatské bradlá a hrad Vršatec
Miestna akčná skupina Vršatec, tel.: (+421) 032 640 10 61, www.masvrsatec.sk

Vršatské bradlá sú mohutným vápencovým masívom, ktorý je výraz-
nou prírodnou dominantou stredného Považia. Sú neprehliadnuteľné 
a viditeľné už zďaleka. Bradlá majú formu ihiel, stien a veží, ktoré sa 
vypínajú nad lesmi Bielych Karpát. Oblasťou vedie náučný chodník, 
ktorý sa začína v obci Vršatské Podhradie.

Nad obcou sa nachádza Hrad Vršatec, ktorý patrí medzi najvyššie 
položené hrady a je typickou ukážkou stredovekého hradu vybudo-
vaného na neprístupných vápencových skalách. Patril do skupiny 
strážnych hradov, ktoré zabezpečovali hranice Uhorska. Impozantný 
výškový rozdiel zaisťoval hradnému komplexu prirodzenú ochranu. 
Vršatec sa už v roku 1244 spomína ako jednoduchý objekt, vybudo-
vaný ešte pred vpádom Tatárov. Hrad postupne vystriedal viacerých 
majiteľov, v 14. storočí ho vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 
1708 bol hrad počas Rákociho povstania zničený a dodnes sa z neho 
zachovali len ruiny.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 35 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína smer Ilava, cez 
Pruské do obce Vršatské Podhradie. Vlakom alebo autobusom do Ilavy a odtiaľ 
autobusom do Vršatského Podhradia. Z autobusovej zastávky je to k zrúcanine 
hradu Vršatec asi 10 minút pešo. GPS: 49°04‘03“ N, 18°09‘11“ E

Minifarma Lubina
Minifarma Lubina, Lubina 821, tel.: (+421) 0917 661 263, www.minifarma.sk

Minifarma Lubina je rajom pre deti. Špecializuje sa na chov čistokrv-
ných miniatúrnych foriem hospodárskych zvierat ako sú miniovečky, 
minikozičky a miniponíci. Deti si môžu pozrieť zblízka aj mnoho 
iných domácich zvieratiek, hladkať ich, kŕmiť alebo pozorovať ako sa 
správajú v ich prirodzenom prostredí.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 40 km. PRÍSTUP: Z Trenčína do Nového Mesta nad 
Váhom, odtiaľ cez Bzince pod Javorinou do Lubiny. Ďalej podľa smerových tabúľ, 
farma sa nachádza približne 5 km za obcou Lubina. Autobus chodí až pred Mini-
farmu, počet spojov je však obmedzený. Nezabudnite hľadať zastávku Lubina-
-Barina, inak by ste sa dosť prešli. GPS: 48°49‘12‘‘N, 17°42‘15‘‘ E

Vyhliadková veža v Trenčianskej 
Závade a Gazdovstvo Uhliská
Gazdovstvo Uhliská, Nemšová, tel.: (+421) 032 658 92 12, www.uhliska.sk

Vyhliadková veža v Trenčianskej Závade bola otvorená v apríli 2015 
a meria 26 metrov. Poskytuje výhľad na panorámu Bielych Karpát, 
Považského Inovca a Strážovských vrchov a pri dobrej viditeľnosti aj 
na Martinské hole. Výlet na vežu môžete spojiť s návštevou Gazdov-
stva Uhliská, ktoré sa nachádza asi 20 minút cesty pešo od veže. Deti 
si tu môžu vyskúšať jazdu na koni, pozrieť a nakŕmiť domáce zvierat-
ká a stráviť príjemný deň v prírode na rodinnom gazdovstve.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 19 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína smer Nemšová. 
V mestskej časti Ľuborča odbočiť vľavo na Trenčiansku Závadu.  
GPS: 48°58‘32‘‘N, 18°4‘24‘‘ E



Sklársky skanzen „Sklený sen“
Spolok Sklený sen, Valaská Belá 20, tel.: (+421) 0907 198 433, www.sklennysen.sk

Unikátny sklársky skanzen, jediný 
svojho druhu na Slovensku, ponúka 
návštevníkom živú ukážku výroby, 
fúkania, tvarovania a zdobenia 
skla. Nachádza sa v kraji, kde 
začala tradícia sklárskeho umenia 
už v roku 1747, keď bola v osade 
Gápel, časť obce Valaská Belá, za-

ložená sklárska huta. V nej tvrdo pracovali majstri sklári a vytvárali 
mnoho kvalitných výrobkov, ktoré doďaleka šírili dobrú povesť o ich 
zručnosti.

Počas prezentácie v sklárskom 
skanzene uvidíte sklára, kto-
rý tvorí rôzne sklené výrobky 
a dekorácie. Pri malej sklárskej 
peci vám ukáže tradičné postupy 
výroby skla. Dozviete sa, z čoho 
vzniká sklo, aká je jeho história, 
uvidíte pomôcky a nástroje na tvarovanie skla a dozviete sa, ako 
prebieha celý proces tavenia. Rôzne výrobky, ktoré pri prezentáciách 
vznikajú, sú vystavené v galérii a je možné si ich kúpiť. Sklárska pec 
nie je v prevádzke každý deň, jej zapálenie, temperácia a roztavenie 
skla trvá asi 40 hodín, preto je potrebné si termín dohodnúť vopred 
na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 47 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína smerom cez Ilavu, 
Homôlku do Valaskej Belej. Autobusom z Trenčína do Ilavy, odtiaľ do Valaskej 
Belej. GPS: 48°53‘14‘‘N, 18°23‘35‘‘ E

Románsky kostolík v Haluziciach
Obecný úrad Haluzice, tel.: (+421) 032/778 12 36, www.haluziceobec.estranky.sk

Blízko Nového Mesta nad 
Váhom sa v Bošáckej doline 
nachádza románsky kostolík 
v Haluziciach. Prvá písomná 
zmienka o ňom je z roku 1299, 
kedy bol dobytý vojskom 
Matúša Čáka. V roku 1810 ho 
kvôli zlému stavu uzavreli 
a postupne chátral. Aj keď 

v súčasnosti z neho zostali iba obvodové múry, spolu s cintorínom 
a okolitou pahorkatinou tvoria nezabudnuteľné miesto s jedinečnou 
atmosférou.

V blízkosti kostolíka sa nachádza asi kilometer dlhá Haluzická ties-
ňava, ktorá vznikla erozívnou činnosťou Haluzického potoka. Ďalším 
turistickým cieľom je rozhľadňa Hájnica na blízkom kopci (341 m n. m.), 
odkiaľ sa vám naskytne výhľad nielen na kostolík, ale aj okolité obce 
Bošáckej doliny, Beckovský hrad, Považský Inovec či Trenčiansky hrad.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 24 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína cez Trenčianske 
Bohuslavice do Haluzíc. Pri obecnom úrade sa nachádza odbočka vľavo, kde je 
umiestnená informačná tabuľa. Vlakom alebo autobusom do Nového Mesta nad 
Váhom, odtiaľ autobusom do Haluzíc. GPS: 48°49‘16‘‘ N, 17°52‘12‘‘ E

Kostolík v Pominovci
Farský úrad Bolešov, tel.: (+421) 042 449 32 44, www.pominovec.webnode.sk

Podľa povesti po ničivej 
povo dni v Pominovci prežili 
z obyvateľov len štyri rodiny, 
ktorých členovia z rozbúre-
ných vĺn zachránili sedem 
oviec. Zachránení obyvatelia si 
neskôr vybudovali novú osadu 
a pomenovali ju Sedmerovec. 
Z Pominovca sa do dnešných 
čias zachoval len vzácny románsky Kostol sv. Jána Krstiteľa z 12. 
storočia, ktorý je umiestnený na rovine uprostred polí. Koncom leta 
sa pri kostolíku uskutočňuje cyklistická púť.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 23 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína cez Bolešov 
a Slávnicu do Pominovca. Autobusom do Nemšovej, s prestupom do Sedmerovca. 
Z autobusovej zastávky je to ku kostolíku asi 10 minút pešo.  
GPS: 49°0‘15‘‘ N, 18°11‘31‘‘ E

Rybník Kulháň
Kulháň 298, Zlatníky, tel.: (+421) 038 539 16 51, www.kulhan.sk

Rybník Kulháň pôvodne ponúkal len možnosť voľného lovu čer-
stvých rýb. Neskôr pribudol predaj pstruhov a kaprov a v súčasnosti 
si tu môžete pochutnať na výborných pečeno-údených pstruhoch. 
Rybník je vyhľadávaný veľkým množstvom ľudí z okruhu aj viac ako 
100 kilometrov. Návštevníci si často pozrú aj ďalšie zvieratá žijúce 
na gazdovstve a deti sa môžu zabaviť na šmýkačkách, kolotočoch či 
hojdačkách.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 33 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína cez Trenčianske 
Jastrabie, Dubodiel a Zlatníky až na Kulháň. GPS: 48°42‘18“ N, 18°05‘44“E

Rybník Machnáč
Rybník Machnáč, tel.: (+421) 0919 298 064, www.rybnikmachnac.wbl.sk

Rybník Machnáč je príjemné miesto obklopené lesmi, kde si môžete 
oddýchnuť aj s deťmi a vychutnať výborné pečené, jemne priúdené 
pstruhy z vlastného chovu. V prípade záujmu si pstruha môžete aj 
sami vyloviť. Na deti čakajú detské a športové ihrisko, hojdačky 
a minizoo.

VZDIALENOSŤ Z TRENČÍNA: 25 km. PRÍSTUP: Autom z Trenčína cez Trenčianske 
Teplice smerom na Motešice. Areál sa nachádza na lúke vedľa cesty pod kopcom 
Machnáč na úrovni Petrovej Lehoty. GPS: 48°52‘13“ N, 18°11‘19“ E


