
 
 

Tel.: 777 22 33 41 

Zábava a aktivity: 
V blízkém okolí Štúrova můžete využívat následující možnosti: 

      

 

 
 
Milovníci golfu se můžou těšit.  Třicet km od Štúrova v obci Kisoroszi je 18ti 
jamkové hřiště , Driving Range a Footgolf Golfový klub MGC-Kisoroszi , kde se 
pořádají  turnaje. Je ideálním místem  pro  začínající  golfisty. 

 
 
Hodinu spinningu si můžete 
užit ve Fit House v pondělí,ve 
středu a v pátek vždy od 
17:30 a od 18:30 
Fit House se nachází na 
adrese Pri Vadaši 2 , ale 
vchod je vedle z Kasárenské 
ulice. 
 

  

  
  

 
 
Letní program divadla bude uveřejněn během sezony. 

 

 
 
Po loňské premiéře a velkém 
úspěchu se tento rok budou 
závody opakovat jen s tím 
rozdílem, že se budou konat 
začátkem června.Přesný 
termín bude upřesněn. 
Srdečně Vás zveme .  
 
 
 



  

 
 
Každoroční ohňostroj, pořádaný 19.srpna se koná večer od 21:00 v Ostrihome. 
Ohňostroj je velmi dobře vidět ze Štúrova. Nejlepší místo na pozorování je most 
Márie Valérie. Ohňostrojem se v Maďarsku připomíná svátek Sv.Štefana. 

 
 
Mezinárodní PROFI BOX 
GÁLAVCER se koná 
každoročně 19. srpna na 
břehu Dunaje, u starého 
přístavu Kompa na parkovišti. 
Začátek zápasů je od 17:30 
Vstup zdarma! 

   

 
 
Ochutnávka vín z vlastních vinic, kde je víno vyráběné přírodní cestou, klasickým způsobem. 

  

 
  

 
 
Jezero Palatinus je velmi oblíbené mezi potápěči hlavně pro čistotu vody a dobrou 
viditelnost ,7-8 m. V 12 m hloubce jsou vidět dvoumetrové ryby ,sladkovodní 
medúzy a šťastnější potápěči mohou objevit i skrýše raků. Je zde možné získat i 
potápěčský kurz. Málokdo ví že pod hladinou se nachází potápěčské muzeum, kde 
jsou jednotlivé objekty propojené lanem. 
Jedinečná lanová soustava tvoří víc než sto metrů. 
V muzeu je kompletně zařízená počítačová kancelář ,telefonní budka a další 
zajímavosti. 
Jazero Palatinusz  je od Štúrova vzdáleno 8km. Zájemcům zajistíme převoz a  
termíny potápění. Nahlásit se je potřeba alespoň den dopředu ! 
 

 

 
 
Nad Višegradom v Dunajském 
ohybu, u zříceniny hradu 
Fellegvár, na jednom s 
nejmalebnějším  míst u 
Dunaje se otevřelo první 
Canopy centrum v Maďarsku. 
Kdo si ho vyzkouší, ten hned 
pochopí výběr místa. Na 
tomto sjezdu si každý může 
vyzkoušet svojí zručnost a 
odvahu. Štart  je od 
Nagyvillám Vadászcsárdy. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Bobová dráha se nachází nad obcí Visegrád ,v krásné přírodní scenérii.Je v 
provozu od roku 1991,od roku 2002 jsou v provozu 2 dráhy. Letní dráha je tzv. 
korytová ,druhá dráha,kolejnicová nebo jsou všechny boby vybavené střechou z 
plexiskla.Ze zatáček střední části dráhy se nabízí nádherný výhled na blízký hrad 
Fellegvár. Boby jsou taženy na nejvyšší bod dráhy vlekem po úseku 
240m,následuje samotná jízda s 11 zatáčkami v délce 700m dlouhé trasy se bob 
nedá řídit,regulovatelná je jen rychlost pomocí brzdné páky. Jízda na bobech je 
fantastický zážitek nejen pro mladé, rodiny, skupiny, ale i dříve narozené . 

 
 
Nabízíme vyhlídkové lety nad 
okolím Štúrova! Podíváte se 
nai Ostrihomskú baziliku 
Kovácovské kopce nebo 
Beliansk ýkostel  s ptačí 
perspektivy. Užijete si 
nepopsatelnou volnost v ultra 
lehkém letadle Zodiac 601. 
Zalétat si můžete  v 
Kamennom Moste , které je 
vzdálené jen 6 km od Štúrova. 
Cena za 20min. letu je 30 €. 
V případe potřeby zajistíme 
odvoz. 

  

 
   

  
 
Zájemci o Thajskou masáž se musí nahlásit nejméně1 den před masáží. Masérský 
salón se nachází v prvním poschodí ve Fit House, kde je vchod z Kasárenské ulice. 
Masáž aplikuje thajka Rattana. Cena za dvouhodinovou masáž je 35 €.  

 
 
Masáž zad stimulací 
reflexních bodů v kombinaci s 
léčivými účinky JADE 
kamenem a teplem 
vyzařovaným 
INRAČERVENÝM SVĚTLEM 
spouštějící samoléčebný 
proces. 

   

 
 
V areálu termálního koupaliště Vadaš v budově krytého bazénu, se v prvním 
poschodí  nachází masérský salón, kde si můžete dopřát masáž od zkušeného 
maséra. Cena  hodinovou masáž je 15 €.  Masíruje Attila Szabó. 

 
 
Cvičení jógy si zájemci mohou 
dohodnout s jogínem 
Františkem Sklenárem.  
 



  

  

 
 
Velmi pěkná trasa (začíná za obcí Kamenica n.Hronom) pro méně náročné začíná 
ve Štúrovu u hotelu Panoráma v Kovácovských kopcích. Délka trasy je 10 km. 
Další možností je přejít ze Štúrova do Ostrihomu Při Dunaji pod mostem se 
nachází Alžbetin park, kde  začíná cyklistická trasa směrem na Visegrád. 

Povodí řeky Dunaj nabízí 
výletníkům od Štúrova do 
Visegrádu nejkrásnější trasu 
na Dunaji s velmi pěknou 
přírodní scenérií a kultůrním 
památkami 

 

 


