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Okolí Štúrova 

Rádi Vám poradíme a zprostředkujeme výlety na následující místa. 

 

 

Štúrovo 
Město díky výhodné poloze bylo osídlené už v pravěku 
a bylo důležitým dunajským bodem už v době římské. 
Dnes je Štúrovo moderní město, které navštěvuje v 
letních měsících mnoho návštěvníků zejména kvůli 
termálnímu aquaparku. Štúrovo je nejjižnějším a 
nejteplejším místem Slovenska. Můžete odtud 
uskutečnit výlety do přírody, plavby po Dunaji, výlety 
do Ostrihomu , Višehradu, Szentendre nebo do 
Budapešti . Město je významnou dopravní, ale hlavně 
železniční křižovatkou. V roce 2001 byl znovu otevřený 
most Márie Valérie. 
 

 

Kovácovské kopce 
se nacházejí 5 km od Štúrova. Patří mezi málo známe 
pohoří, ale navzdory tomu jsou tu možnosti na pěkné 
výlety a pěší turistiku v neporušené  panenské přírodě. 
Trasa s červenými značkami poskytuje krásné výhledy 
na Ostrihom a pohoří Piliš v Maďarsku. V 
Kovácovských kopcích jsou dvě národní přírodní 
rezervace.  
Jedná se o NPR Burda nebo Kovácovské kopce -jih), 
a NPR Leliansky les (nebo Kovácovské kopce -sever). 
 

 

Ostrihom 
je městem bohatým na mimořádné turistické atrakce. 
Mimo přírodních vzácností disponuje velkým 
množstvím kulturních a historických památek Jeho 
vynikající poloha při Dunaji a blízkost hlavního města 
Budapešti ho předurčují na významné centrum 
cestovního ruchu. 
V době vládnutí Arpádovské dynastie byl Ostrihom 
hlavní město Maďarska, centrem Ostrihomské  župy, a 
později až do r. 1950 Komáromsko-ostrihomskej župy. 
Domácí i zahraniční návštěvníky čeká neustále se  
rozšiřující nabídka. Z pohledu počtu památek a 
historických artefaktů se Ostrihom řadí mezi  
nejbohatší evropská města. 
 



 

Dobogóko 
Dunajsko Ipelský Národný Park - nedaleko Ostrihomu. 
Dobogóko -město léčivých energií které se nachází v 
Pilišskom pohoří je velmi dobrý tip na pěkný výlet. 
Turistické cestičky Vás povedou místami, kde jsou 
krásné vyhlídky na pohoří Borzsony a na Slovensko. 
Traduje se, že je se tu nachází srdcová čakra 
země.Tuto větu vyslovil Dalajláma v roce 2006, který 
pohoří  Piliš navštívil už vícekrát. Nejvyšší bod 
Dobogoko se nachází 700 m.n.m. 

 

Visegrád ( Vyšehrad ) 
a Ohyb Dunaje (Dunakanyar) je jedním z 
nejnavštěvovanějším turistickým místem v kraji. 
Vyšehrad byl postavený v mimořádně známé, krásné 
oblasti Maďarska, Dunaje, 40 km od Budapešti. 
V dějinách stál vždy v centru pozornosti. Díky tomu tu 
zůstalo mnoho památek. V městě můžeme na vícerých 
místech vidět římské ruiny. Město zažívalo svůj další 
zlatý věk za panovaní krále Matěje Korvína. 
Král se pustil do velkolepé výstavby a rekonstrukce, 
byl vytvořený soubor královských paláců, jichž 
pozůstatky můžeme pozorovat dodnes. Mezi 
historickými hradbami paláce se každoročně konají 
,,Vyšehradské zámecké hry", které lákají tisíce 
návštěvníků. Mimo historické události je významná 
také nádherná přírodní scenérie a zdroj léčivých vod. 
Mezi nejvíce navštěvované atrakce patří hrad 
Fellegvár ,Šalamuská veža, Bobová dráha a Fun 
Extreme Canopy. 
 

 

Budapešt 
Hlavní město Maďarska s dvěma milióny obyvatel je 
komerčním a administrativním centrem krajiny. S 
rozmanitou, často smutnou historií, neuvěřitelnou 
architekturou a bohatým kulturním dědictvím je 
nazývaná "středoevropskou Paříží." Její identita je 
někde mezi západním luxusem a lidovou tradicí. Město 
je rozkročené v jemné zatáčce Dunaje, má široké 
bulváry, zarostlé zelené  parky a propracované 
lázeňské služby. Atmosférou připomíná období 
průmyslové revoluce, kdy byla postavená její největší 
část. 
 

 

Szentendre 
Kdo ho už jednou viděl, nikdy nezapomene na krásné 
maďarské městecko ležící  podél Dunaje, jižně od 
Vyšehradu, na  obydlí malířů, sochařů. Szentendre. 
Svými úzkými uličkami, dlážděnými kamennou dlažbou 
šplhajícími na kopec, je toto město z 18. století 
jedinečným uměleckým uskupením. Městecko za svojí 
historickou atmosféru může poděkovat Srbům, kteří 
utekli před Osmanmi. Srbové se tu usadili a v průběhu 
třech století postavili několik kostelů. Szentendre je od 
17 století .cirkevním  
a kulturním střediskem Srbů žijících v Maďarsku. Stojí 
za to strávit zde i celý den mezi domečky ve stylu 
baroka,  procházet se uličkami  nebo  si vyjít na 
procházku do areálu Národopisného muzea pod širým 
nebem, do skanzenu. 

 


