
Skalica - Ba�ov kanál, golf, pamiatky a Skalický trdelník
Holíè - zámok, vodné valy, mlyn a megality
Šaštín-Stráže - bazilika, Gazárka a lesy plné húb
Kopèany - kaplnka sv. Margity, žrebèín a jazdy na koni
Celoroèné výlety pre všetkých
Spoznajte bohatú ponuku nášho Záhoria!

Zážitky na Záhorí

Slobodné krá¾ovské mesto Skalica je známe svojou bohatou históriou. So sprievodcom môžete
navštívi� 11 kultúrno-historických pamiatok. Medzi najnavštevovanejšie pamiatky parí Rotunda sv.
Juraja, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského a vyhliadková veža Farského kotola sv. Michala.
Gastronomický zážitok môžete preži� vo Františkánskom kláštore pri ochutnávke pravého
Skalického trdelníka a pri návšteve stredovekej reštaurácie Ledovòa. Skalica je výnimoèná svojím
golfovým areálom s plnohodnotnou infraštruktúrou. 18 jamkové ihrisko sa nachádza vo
vinohradníckej oblasti Skalice. Možnos� zaujímavej plavby na motorových èlnoch alebo kajutových
lodiach ponúka prístav na Ba�ovom kanáli. Zaujímavý zážitok môžete preži� v rekreaènej oblasti 
Zlatnícka dolina, kde sa nachádza prírodné kúpalisko, lanová dráha Tarzánia, salaš so zvieratami 
a Skalická koliba. Pre milovníkov rybolovu je možnos� lovu rýb na skalických rybníkoch. 
Skalica ponúka rozmanitú ponuku atrakcií s možnos�ou prežitia nezabudnute¾ných zážitkov.

Èo zažijete v Skalici?

Kopèany - barokový žrebèín Habsburgovcov
Obec Kopèany je najväèðou obcou v skalickom okrese a nach?dza sa cca 5 km od Holíèa.
V Kopèanoch môžete navštívi� jeden z najstarších žrebèínov z obdobia rakúsko - uhorskej monarchie. 
So sprievodcom po žrebèíne sa dozviete o jeho histórii, o súèasnosti a tiež o víziách do budúcnosti. 
Súèas�ou prehliadky je aj návšteva stajní, kde sa nachádzajú rôzne plemená koní. V rámci besedy sa 
môžete ve¾a dozvedie� o jazdeckom a dostihovom športe. Po dohode je možné aj povozenie na koòoch,
prípadne ukážka tréningu a výcviku koní. V blízkosti obce sa na nachádza kostolík sv. Margity Antiochijskej
z  9 .  s t o r o è i a , k t o r ý  p a t r í  k  n a j s t a r š í m  s a k r á l n y m  s t a v b á m  v  s t r e d n e j  E u r ó p e .



Mesto Holíè je vstupnou bránou do Èeskej republiky. Nachádza sa v historickej oblasti, 
ktorou kedysi prechádzala významná obchodná cesta prechádzajúca cez brod rieky Moravy. 
Najmä vïaka tomu, že sa Holíè nachádzal na strategicky významnom mieste moravsko – 
uhorského pohranièia vybudoval tu František Štefan Lotrinský (manžel rakúskej panovníèky 
Márie Terézie) z renesanèného  protitureckého opevnenia, neskorobarokové letné 
reprezentaèné sídlo cisárskej rodiny Habsburgovcov. Okrem Holíèskeho zámku môžete
vidie� v Holíèi megality, Kostol svätého Martina, Gotický Kostol Božského srdca, 
Loretánsku a Floriánsku kaplnku. Do prírody si možno vyjs� k Veternému mlynu alebo na 
Valšu, odkia¾ sa dá prejs� po hrádzi popri Chvojnici až k rieke Morava. Rekreaèná aktivita 
a príjemný pobyt v prírode sa dá strávi� aj v historických valoch okolo Holíèskeho zámku
formou èlnkovania. Príjemné posedenie Vás èaká v Zámockej vinárni, kde bude pripravená 
ochutnávka vybraných druhov vín.

Holíè – letné sídlo Márie Terézie

Mesto Šaštín-Stráže je na Slovensku a v zahranièí známe ako pútnické miesto. Nachádza sa tu 
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie. Mesto Šaštín-Stráže ponúka 2-hodinovú prehliadku Baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie a nádvoria, najväèšieho organu na Slovensku, návštevu múzea, 
výklad a ukážka exteriéru technickej pamiatky – Kartúnka a prehliadku trojhrannej kaplnky. 
Popri bazilike sa v Šaštíne-Strážach nachádza najznámejšie a každoroène vyh¾adávané miesto 
oddychu - rekreaèné stredisko Gazárka. Rekreaèné stredisko pozostávajúce z piatich jazier vzniklo 
po vy�ažení piesku. Návštevníkom ponúka ubytovaniev  5 a 6 - lôžkových chatách a autokempingu. 
Športové využitie rekreantom zabezpeèujú tenisové kurty a ihriská pre plážový volejbal. 
Na brehu najväèšieho jazera je požièovòa èlnov a vodných bicyklov.  Jazerá obklopujú krásne a 
zdravé borovicové   a dubové porasty, ktoré sú rajom hubárov. Turistov a cykloturistov lákajú lesné 
cesty a chodníky, pomocou ktorých sa zoznámia so zaujímavos�ami blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 
Novovybudovaný náuèný chodník Vám umožní spozna� krásu tejto prírody.

Šaštín-Stráže a letné stredisko Gazárka

www.prvacestovna.sk

Informácie:
TIK Skalica - +421 915 723 216, tik@skalica.sk
TIK Holíè - +421 907 657 884, tikholic@holic.sk
Gazárka - +421 907 767 238, info@gazarka.eu
Žrebèín Kopèany - +421 905 206 768, 
hipos.kopcany@mail.t-com.sk 

Zabezpeèenie služieb:

Prvá cestovná, s. r. o.
Štefánikova 18, Skalica
+421 918 360 333
info@prvacestovna.sk
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