
a sviatkov sa sem môžete priviezť aj turistic-
kým vláčikom Záhoráčikom. Ten premáva 
počas víkendov a sviatkov zo Záhorskej Vsi 
cez Zohor do Plaveckého Podhradia a späť, 
s prípojmi z Bratislavy a naspäť. V Holíči 
určite navštívte tunajší zámok obkolesený 
vodnou priekopou. Kedysi bol majetkom 
manžela cisárovnej Márie Terézie, Františka 

Lotrinského, ktorý zo zámku vybudoval let-
né reprezentačné sídlo pre cisársku rodinu. 
Prehliadku interiérov môžete absolvovať 
so sprievodcom, ktorý vám rozpovie jeho 
príbeh. Aj keď tu už nenájdete honosné 
vybavenie, prehliadka stojí za to. Návštevu 
zámku si spríjemnite prechádzkou do by-
linkovej záhrady v susedstve či prenajatím 
loďky a člnkovaním sa vo vodnej priekope. 
S cisárskou rodinou je spojený aj neďaleký 
žrebčín v  Kopčanoch, kde sa až do roku 
1828 chovali jazdecké kone pre cisársky 
dvor. V  súčasnosti žrebčín prechádza 
postupnou rekonštrukciou. Návštevníkom 
sú k dispozícii exkurzie po objektoch a uby-
tovanie. Svoje služby tu ponúka aj jazdecká 
škola. V zrekonštruovanom kaštieli sa na-
chádzajú dve muzeálne expozície. Na poli 
pri Kopčanoch sa nachádza aj ďalšia zaují-
mavosť, jedna z najstarších stavieb na Slo-
vensku, kostolík sv. Margity Antiochijskej. 

Za športom aj relaxom
Na Záhorí si prídu na svoje aj vyznávači 
športových aktivít. Pokiaľ máte radi golf, 

vyberte sa do Penati Golf resortu pri obci 
Šajdíkove Humence, ktorý sa radí medzi 
špičkové golfové centrá v strednej Európe. 
Nachádzajú sa tu dve 18-jamkové ihriská, 
ktoré uspokoja potreby aj tých  najnároč-
nejších hráčov golfu. Ak si chcete vyskú-
šať lietanie, zájdite do Senice, kde tamojší 
Záhorácky aeroklub ponúka vyhliadkové 
lety na motorových aj bezmotorových lie-
tadlách a taktiež aj zoskoky padákom. Pre 
cyklistov je na Záhorí k dispozícii množstvo 
cyklotrás. Popri rieke Morave sa nachádza 
časť medzinárodnej trasy Eurovelo 13, ktorá 
s dĺžkou zhruba 90 kilometrov spája Brati-
slavu s Moravským sv. Jánom. Trasa vedie 
po asfaltových cestách cez obce Gajary, Su-
chohrad, Záhorskú Ves, Vysokú pri Morave 
až k  cyklomostu v  Devínskej Novej Vsi. 
Vydať sa môžete aj na Záhorskú cykloma-
gistrálu, určenú najmä pre cestné bicykle, 
ktorá vedie od Bratislavy-Devína cez Malac-
ky, Šaštín-Stráže, Senicu až do Skalice. Na 
trasách sa budete prechádzať cez lesy, polia, 
vinice aj okolo rybníkov, riek a potokov. 
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Skalica dom kultúry
Baťov kanál

plavecký 
hrad

Jednou z obľúbených turistických lokalít 
na Záhorí je mesto Skalica. Okrem his-
torických objektov v meste tu nájdete aj 
možnosti na aktívne vyžitie v jeho okolí. 
Medzi najvýznamnejšie atrakcie patrí veža 
Farského kostola sv. Michala Archanie-
la s izbou hlásnika, ktorý kedysi na tejto 
veži slúžil. V meste si pozrite aj maľovaný 
Dom kultúry z roku 1905, ktorý je die-
lom architekta Dušana Jurkoviča. Steny 
a oponu jeho divadelnej sály zdobia maľ-
by od Jožu Uprku a Antoša Frolku. 

Vo františkánskom kláštore si vo ví-
notéke môžete kúpiť slávnu špecialitu 
Skaličanov – skalický trdelník. Tradíciu 
má v meste aj vinárstvo, ktoré je svojimi 
vínami skalický rubín a skalická frankovka 
známe aj za hranicami Slovenska. Skalica 
má aj bohatú tlačiarsku tradíciu, s ktorou 
sa oboznámite v  expozícii kníhtlače, kde 
si môžete pozrieť dobovú tlač, plagáty 
a  tlačiarenské zariadenia. Počas leta sa 
môžete schladiť v  priestoroch vzácnej 
technickej pamiatky, niekdajšej Ledovne, 

ktorá sa kedysi využívala na uskladňovanie 
potravín. Ďalšou zaujímavou atrakciou je 
mlyn bratov Pilárikovcov postavený za-
čiatkom 20. storočia, ktorý je po rekon-
štrukcii opäť sprístupnený verejnosti. Pre-
hliadku mesta si môžete vopred objednať 
aj cez turistickú informačnú kanceláriu 
v  Skalici. Tá ponúka aj turistický „pas“, 
s  ktorým navštívite ľubovoľné pamiat-
ky. Obľúbeným cieľom pri Skalici je Ba-
ťov kanál, ktorého vodná trasa sa začína 
v prístave a končí sa v Otrokoviciach na 
Morave. V prístave sa nachádzajú aj móla, 
detské ihrisko, vyhliadková veža, požičov-
ňa člnov, motorových lodiek či rybárskych 
potrieb. Absolvovať tu môžete aj víkendo-
vé plavby loďou, počas ktorých sa dozviete 
informácie z histórie i súčasnosti Baťovho 
kanála a o unikátnych zariadeniach, ktoré 
sa na ňom nachádzajú a využívajú. Pozdĺž 
celého kanála vedie aj cyklotrasa. Počas 
sezóny sa v skalickom prístave organizujú 
tiež rôzne dobrodružné výletné plavby 
a hudobno-zábavné podujatia.

Za hiStóriou aj turiStikou
Záhorie ponúka mnoho príležitostí na tu-
ristiku spojenú aj s návštevou historických 
objektov. Nad obcou Borinka v  Malých 
Karpatoch sa vypína zrúcanina hradu Paj-
štún, ktorý patrí medzi obľúbené výletné 
ciele najmä počas pekných letných víken-
dov. Výstup naň je nenáročný a zvládnete 
ho za zhruba hodinu v rámci príjemnej pre-
chádzky. Za peknými výhľadmi sa môžete 
vybrať aj na zrúcaninu hradu Korlátka pri 
Cerovej. Pri vstupe na hrad sa nachádzajú 
informačné tabule, kde sa dozviete niečo 
z  hradnej histórie, nákres s  opisom jeho 
jednotlivých častí a je tu aj vyhliadka. Jeden 
z  najnavštevovanejších malokarpatských 
hradov nájdete nad obcou Plavecké Pod-
hradie, z ktorej sa po turistickom chodníku 
dostanete na Plavecký hrad zhruba za pol 
hodinky. Na hrade prebiehajú konzervačné 
práce, je tu niekoľko vyhliadok do okolitej 
krajiny aj informačné tabule. Zrúcanina je 
obľúbeným miestom lezcov známa krás-
nymi výhľadmi. Počas letných víkendov Fo
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Popri pochutnávaní si na trdelníku sa môžete vydať  
do prírody, za históriou aj preplaviť Baťov kanál.

tiP Z PRvej Ruky: 
odporúča dominika ondrovičová, riaditeľka oBlaStnej 
organiZácie ceStovného ruchu Záhorie
Záhorie je skvelým miestom pri objavovaní lokálnych špecialít. Skús-
te si upiecť vlastný skalický trdelník u havlíkú v Skalici, ochutnajte 
víno habsburg v holíči, navštívte naše minipivovary štramák, Wywar 
či Sandorf. jedinečné biofarmy kunowský majer a kadlec destillery 
lákajú na produkty s preukázateľným pôvodom a na zvieratá. a po 
výnimočné produkty a výhľady odporúčam zájsť aj na levanduľové 
polia v malých levároch pri rudave. Záhorie je bohaté na suroviny a preto v našich 
reštauráciách odporúčame špargľové aj hubové dni. viac na www.regionzahorie.sk.

BaZilika v šaštíne
mesto šaštín-Stráže je všeobecne známe 
predovšetkým ako pútnické miesto s kláš-
torom a Bazilikou Sedembolestnej panny 
márie, patrónky Slovenska. navštevujú 
ho tisíce pútnikov nielen zo Slovenska, 
ale aj zo zahraničia. v roku 1964 povýšil 
pápež chrám na baziliku minor, prvú na 
Slovensku. v bazilike môžete obdivovať 
aj nádhernú freskovú výzdobu či najväčší 
pôvodný sakrálny organ.

kúpele Smrdáky 
špecializáciou kúpeľov je hlavne liečba 
neinfekčných kožných ochorení v kombi-
nácii s chorobami pohybového aparátu 
s využitím sírovodíkovej minerálnej vody 
a sírneho bahna. do kúpeľov však nemu-

síte ísť len pre liečbe, ale aj za relaxačnými 
pobytmi zameranými na načerpanie 
energie či regeneráciu unavenej a namá-
hanej pleti a pokožky. obľúbeným miestom 
oddychu a relaxu je aj 16-hektárový 
kúpeľný park.

škodáčkov mlyn čáčov
neďaleko Senice sa kedysi nachádzali štyri 
mlyny, z ktorých bol každý pomenovaný 
po mlynárskej rodine, ktorá v ňom žila. 
dodnes sa zachoval už len škodáčkov 
mlyn. mlyn postavili začiatkom 20. sto-
ročia, v roku 1943 ho prestavali z dvoj na 
trojposchodovú budovu. múku v ňom mleli 
do 60. rokov a potom sa už v ňom vyrábali 
len kŕmne zmesi pre dobytok a postupne 
chátral. Súčasný majiteľ spolu s dobro-

voľníkmi z oZ pro čáčov mlyn vyčistili, 
zariadili a sprístupnili verejnosti. v mlyne 
sa nachádzajú dve výstavné expozície: his-
tória čáčova a mlyny a mlynárske remeslo. 
väčšina exponátov sú pôvodné súčasti 
mlyna. priatelia histórie a tejto technickej 
pamiatky taktiež obnovili a doplnili chýba-
júce súčiastky strojov. Ď
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