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A. „Horný kostol“ - Kostol svätého Martina v Moravanoch nad Váhom je
najstaršou pamiatkou obce. Nachádza sa na kopci uprostred cintorína. Kostol je
pôvodne stredoveký. V roku 1756 bola k nemu pristavaná baroková kaplnka.
Koncom 18. storočia bol klasicisticky prestavaný.

A - KOSTOL SVÄTÉHO MARTINA V MORAVANOCH NAD VÁHOM
B - KOSTOL SVÄTÉHO ŠTEFANA V PIEŠŤANOCH
C - KATEDRÁLNY CHRÁM SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO V B. BYSTRICI
D - KOSTOL SVÄTÉHO DUCHA V KOŠICIACH
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C. Dom umenia Piešťany je kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch. Dom
umenia (Nábrežie Ivana Krasku) je prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po
druhej svetovej vojne, realizovaná v rokoch 1974-1979 (v užívaní od r. 1980) podľa
projektu architekta Ferdinanda Milučkého.

A - DIVADLO V BREZNE
B - DOM KULTÚRY BANSKÁ BYSTRICA
C - DOM UMENIA PIEŠŤANY
D - KULTÚRNY DOM RUŽOMBEROK
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D. Kolonádový most (tiež Sklený most) je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca
sa v meste Piešťany nad riekou Váh. Dielo architekta Emila Belluša patrí k vrcholu
funkcionalistickej architektúry Slovenska. Je najdlhším krytým mostom na Slovensku.

A - MOST SNP BRATISLAVA
B - KRAJINSKÝ MOST V PIEŠŤANOCH
C - KAMENNÝ MOST V TRNAVE
D - KOLONÁDOVÝ MOST V PIEŠŤANOCH
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B. Kúpele Piešťany sú situované prevažne na Kúpeľnom ostrove východne od mesta,
medzi ľavým brehom Váhu a mŕtvym obtokovým ramenom. V tomto priestore vyviera
väčšina termálnych prameňov. Sú tu zriadené studne Trajan, Patria, V1 a V4. Tie sú
viazané na považanskom zlomovom pásme z hĺbky 2 000 metrov, kde sú 50 až 60
metrov pod povrchom odborne zachytené, aby nedošlo k miešaniu s podpovrchovými
vodami. Voda sa akumuluje v burdigalských (miocénnych) sedimentoch Podunajskej
panvy. Minerálne pramene sú sírnato-hydrouhličitanové, vápenato-horčíkové, sírne,
hypotonické termy s teplotou 67 – 69 °C s obsahom okolo 1500 mg minerálnych látok
na liter vody a s obsahom voľných plynov, najmä sírovodíka. Úhrnná kapacita
zachytených žriediel je viac ako 3 milióny litrov vody za deň. Súčasťou liečby je bahno,
ktoré patrí medzi najznámejšie peloidy sveta. Vzniká chemickými a biologickými
procesmi v sedimentoch Váhu za pôsobenia termálnych výverov.

A - KÚPELE V RAJEKCKÝCH TEPLICIACH
B - KUPELE PIEŠŤANY
C - KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE
D - SKLENÉ TEPLICE
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C. Hotel Thermia Palace je plne klimatizovaný päťhviezdičkový secesný kúpeľný hotel
v meste Piešťany dokončený v roku 1912. Má 111 izieb, z toho 14 apartmánov. V roku
2006 sa stal prvým päťhviezdičkovým kúpeľným hotelom na Slovensku.spolu s kúpeľmi
Hotel spolu s kúpeľmi Irma dala vystavať firma Alexander Winter a synovia na mieste
asanovanej krčmy „U bosého“ na Kúpeľnom ostrove. So stavbou sa začalo na jeseň
roku 1910 pod vedením staviteľa Grüna zo Žiliny. Išlo vtedy o najmodernejší hotelový a
liečebný komplex v strednej Európe. Stavbu realizovala firma Grünvald. Slávnostné
otvorenie sa konalo 1. mája 1912. Prvým riaditeľom sa stal Fritz Bennewitz. Vo februári
1917 sa v tomto hoteli stretli traja cisári. Wilhelm II. von Hohenzollern, rakúsky cisár
Karol I. a bulharský cár Ferdinand I. tu rokovali o ďalšom vedení vojny. Obraz Alfonza
Muchu, ktorý bol maľovaný na mieru do priestoru nad dvere vo veľkej jedálni hotela
Thermia Palace, bol prvý raz slávnostne odhalený 15. mája 1932.

A - HOTEL THERMIA PALACE V BRATISLAVE
B - HOTEL THERMIA PALACE V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
C - HOTEL THERMIA PALACE V PIEŠŤANOCH
D - HOTEL THERMIA PALACE V RUŽBACHOCH
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D. Farský kostol svätého Štefana v Piešťanoch je klasicistická stavba z rokov 1828 –
1832. Má jednoduchý pozdĺžny priestor zaklenutý pruskými klenbami s oválnym
uzáverom presbytéria. Exteriér je členený kanelovanými pilastrami. Zo západnej strany
je do štítového priečelia vstavaná veža s ihlanovou strechou.
Kostol začal stavať zemepán gróf František Erdődy v roku 1828 a dokončený bol v
roku 1831. Konsekrovaný bol až o rok neskôr.

A - KOSTOL SVÄTÉHO DUCHA V KOŠICIACH
B - KAPLNKA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
C - KOSTOL SVÄTÉHO MARTINA V MORAVANOCH NAD VÁHOM
D - KOSTOL SVÄTÉHO ŠTEFANA
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A. Baroková kúpeľná kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1760 bola zbúraná
koncom 19. storočia. Nahradila ju neogotická Kaplnka Božského Srdca Ježišovho z
roku 1897, postavená o sto metrov východnejšie na pobreží Váhu. Z bývalej kaplnky sa
v nej dochoval obraz umučenia sv. Jána Nepomuckého od K. Švestku (1882).

A - KAPLNKA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
B - KOSTOL SVÄTÉHO ŠTEFANA V PIEŠŤANOCH
C - KATEDRÁLNY CHRÁM SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO V B. BYSTRICI
D - KOSTOL SVÄTÉHO DUCHA V KOŠICIACH
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C. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Gymnázium Pierra de
Coubertina Piešťany v súčasnosti patrí k najlepším školám svojho druhu v rámci
Slovenska. Od otvorenia školy 3. septembra 1936 jej brány opustilo viac ako 9-tisíc
absolventov. Počas svojej existencie prešla mnohými zmenami v súvislosti s historickospo-ločenským vývojom a s tým súvisiacimi reformami v školstve.Každoročne sa tu
vzdeláva okolo 700 študentov. Dôvodom výberu tohto gymnázia je nielen záujem
žiakov študovať ďalej na vysokej škole, ale aj dobré meno školy vďaka kvalitnej výuke,
rozšírené vyučovanie informatiky, cudzích jazykov a široká voliteľnosť predmetov.

A - BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU V SUČANOCH
B - PRVÉ GYMNÁZIUM V KLÁŠTORE POD ZNIEVOM
C - GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA V PIEŠŤANOCH
D - CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM SVÄTÉHO ANDREJA V RUŽOMBERKU
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B. Inovec je najvyšším vrchom pohoria Považský Inovec s výškou 1 041,6 m n. m.
Nachádza sa asi desať kilometrov vzdušnou čiarou na juh od mesta Trenčín. Vrch
Inovca bol najvyšším bodom v rámci Západoslovenského kraja. Zo zalesneného
vrcholu nie je výhľad. Obmedzené výhľady poskytuje blízka výhliadka na Palúchu a
vyhliadka dr. Bundalu.

A - POHRONSKÝ INOVEC
B - POVAŽSKÝ INOVEC
C - STRÁŽOVSKÉ VRCHY
D - VEPORSKÉ VRCHY
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A. Veľká dolnosokolská jaskyňa (pred 26. januárom 2009 Veľká jaskyňa v Dolnom
Sokole) je verejnosti voľne prístupná jaskyňa a zároveň prírodná pamiatka[3] v pohorí
Považský Inovec. Nachádza sa v podcelku Krahulčie vrchy v útvare Sokolie skaly v
nadmorskej výške 484 m n. m., približne 2,2 km západne od vrcholu Marháta
(748,2 m n. m.). Nachádza sa v katastrálnom území obce Hubina, okres Piešťany v
Trnavskom kraji. Vytvorili ju presakujúce pukliny v celistvých svetlosivých
strednotriasových vápencoch. Jej priestory boli rozšírené aj mrazovým zvetrávaním,
najmä v chladných obdobiach kvartéru. Dĺžka pozemnej chodby je 15 metrov. Jaskyňa
je významná archeologickými nálezmi z neolitu.

A - VEĽKÁ DOLNOSOKOLSKÁ JASKYŇA
B - STANIŠOVSKÁ JASKYŇA
C - BELIANSKA JASKYŇA
D - JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV
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D. Sĺňava je priehradné jazero na rieke Váh v blízkosti mesta Piešťany. Vodná nádrž
sa rozprestiera v severnej časti Podunajskej nížiny pri úpätí Považského Inovca, medzi
mestom Piešťany a obcou Drahovce, vo výške 162 m n. m. Nádrž je súčasťou vodného
diela Drahovce-Madunice. Vznikla prehradením rieky Váh haťou v Drahovciach.
Vybudovaná bola medzi rokmi 1956 a 1959 na mieste mŕtvych ramien, lužných lesov a
nivných lúk Váhu. Od roku 1980 je jej časť od Krajinského mosta vyhlásená za
chránenú študijnú plochu s výmerou 399 ha. Za svoje pomenovanie vďačí vysokému
počtu slnečných dní v roku.

A - LIPTOVSKÁ MARA
B - SENECKÉ JAZERÁ
C - STRIEBORNICA
D - SĹŇAVA
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B. Vodná nádrž Striebornica, je napájaná potokom Striebornica na dolnom Považí,
vo východnej časti okresu Piešťany. Je to ľavostranný prítok Váhu, má dĺžku 7,6 km a
je tokom 3. rádu. Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Krahulčie vrchy, na
severozápadnom úpätí Marháta (748,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 300 m n. m.
Tečie viac-menej na západ cez rekreačnú oblasť v lokalite Výtoky a sprava priberá
Fojkovú. Následne priberá pravostranný prítok z oblasti Gonových lazov a ľavostranný
Skaličný potok. Pokračuje okolo osád Bažanov Mlyn a Duranov mlyn, vstupuje do
Podunajskej pahorkatiny a napája rovnomennú vodnú nádrž (pri nej rekreačné
stredisko). Ďalej preteká obcou Moravany nad Váhom, pričom vytvára výrazný oblúk
vypnutý na juh a k ústiu tečie zregulovaným korytom. Do Váhu sa vlieva na území
Dolnovážskej nivy severozápadne od obce v nadmorskej výške

A - SĹŇAVA
B - VODNÁ NÁDRŽ STRIEBORNICA
C - SENECKÉ JAZERÁ
D - LIPTOVSKÁ MARA
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A. Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom je renesančný kaštieľ s anglickým parkom v
obci Moravany nad Váhom, okres Piešťany v Trnavskom kraji.

A - KAŠTIEL V MORAVANOCH NAD VÁHOM
B - ČACHTICKÝ HRAD
C - TEMATÍNSKY HRAD
D - BECKOV
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B. Čachtický hrad. Hradná zrúcanina sa vypína nadobcou Višňové, 4 km od Čachtíc.
História hradu siaha až do 13. storočia, kedy patril do sústavy pohraničných strážnych
hradov na západnej hranici Uhorska. Vybudovaný bol na vysokom brale. Na najvyššom
mieste areálu bol postavený palác a okolo neho na hornom nádvorí postupne pribúdali
ďalšie budovy. Dolné nádvorie slúžilo predovšetkým na obranu. V roku 1708 bol hrad
dobytý a vypálený a odvtedy pustol. V rokoch 2012 - 2014 bol zrekonštruovaný, boli
dobudované hradné múry, zastrešená kaplnka, obnovená hlavná veža a odkryté
dovtedy neznáme podzemné priestory. Čachtické panstvo preslávila najmä krvilačná
grófka Alžbeta Báthoryová. Vzdialenosť od Piešťan je približne 18 km smerom na
Veľké Orvište, Ostrov, Očkov a Podolie. Na hrad je možné vystúpiť z Čachtíc (vtedy
pešia túra meria 4 km) alebo strmšou cestou priamo z Višňového.

A - KAŠTIEĽ V MORAVANOCH NAD VÁHOM
B - ČACHTICKÝ HRAD
C - TEMATÍNSKY HRAD
D - BECKOV
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C. Tematínsky hrad alebo Tematín je zrúcanina hradu na Západnom Slovensku v
pohorí Považský Inovec. Od jeho vzniku v 13. storočí vystriedal mnoho majiteľov.
Začiatkom 18. storočia bol ťažko poškodený a pustol. V okolí chránené územie
Tematínske vrchy. Hrad bol vybudovaný v juhozápadnej časti Považského Inovca na
vápencovo-dolomitovom podloží temena bočnej rázsochy vybiehajúcej západne od
Bezovca medzi Lúčanskou a Hrádockou dolinou. S nadmorskou výškou 564 metrov
patrí medzi vyššie položené hrady a je výraznou dominantou Stredného Považia. Patrí
do katastra obce Lúka.

A - KAŠTIEĽ V MORAVANOCH NAD VÁHOM
B - ČACHTICKÝ HRAD
C - TEMATÍNSKY HRAD
D - BECKOV
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D. Beckov. Zrúcanina v minulosti mohutného pohraničného strážneho hradu z prelomu
12. a 13.storočia. Jeho úlohou bola kontrola veľkej časti stredného Považia. Poloha
hradu na 70 metrov vysokom strmom brale mu to umožňovala vďaka širokému
rozhľadu. Na prelome 14. a 15. storočia boli na panstve zvýšené hradné veže a
vybudovaný horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou. V 16. storočí bol hrad
opevnený, pristavená delová veža a zvýšené obvodové múry. Od roku 1727, kedy
Beckov zachvátil veľký požiar, hrad pustol. Zničené boli takmer všetky budovy. V
rokoch 2010 - 2012 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Okrem externej a internej
muzeálnej expozície návštevníkov láka aj množstvom pravidelne organizovaných
kultúrnych podujatí. Vzdialenosť od Piešťan je 26 km. Do Beckova sa dostaneme
diaľnicou smerom na Nové Mesto nad Váhom, odbočuje sa z nej na Rakoľuby. Druhá
cesta vedie pod horami cez Banku, Moravany nad Váhom, Lúku a Kočovce.

A - KAŠTIEĽ V MORAVANOCH NAD VÁHOM
B - ČACHTICKÝ HRAD
C - TEMATÍNSKY HRAD
D - BECKOV
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