Štúrovo
Fotografie ZDE
Milujete vodu a nechce se Vám k moři? Objevte „moře“ ve Štúrovu.
Štúrovo je centrem jižního regionu Slovenska. Rozkládá se na levém břehu Dunaje, na nejjižnějším a nejteplejším
cípu Podunajské nížiny. Severovýchodně od města se vypínají Kováčovské kopce, strmé skály vulkanického
původu. Nejvyšším místem této unikátní přírodní rezervace je 395 m vysoký vrch Burda. V římských dobách stál
na území dnešního Štúrova při Dunaji vojenský tábor Anavum, roku 1241 zde byla vybudována pevnost s kolovou
hradbou, nazývaná Parkán. Během jeho dlouhé a bouřlivé historie se název města měnil celkem 25 krát. Po
ukončení turecké okupace se roku 1683 město stává svobodným jako Parkán, ale od roku 1948 je známe jako
Štúrovo. Na protějším břehu Dunaje se rozkládá město Ostřihom, korunovační město uherských králů z rodu
Arpádovců, jehož proslulá bazilika spolu s hradem tvoří nezapomenutelnou dominantu celého kraje. Od 11. října
2001 Ostřihom spojuje se Štúrovem rekonstruovaný most Marie Valérie, který slouží jako hraniční přechod.
Pobytové místo: Vadaš
Termální koupaliště Vadaš se dnes rozkládá na 35 hektarech bývalých
luk a mokřin. Odtud pak pochází i jeho název (louka "Vadaš", t.j. louka
"bohatá na zvěř"). Termální pramen s teplotou vody 39,7°C v hloubce
130 m zde byl navrtán roku 1973, ale k prvnímu napuštění bazénů
došlo až 17. července 1978. Kromě plaveckého bazénu 50 x 21 m (s
vodou chlazenou na 26-28°C) a v roce 2004 otevřeného bazénu
Laguna o ploše 3.800 m2 (dnes největší bazén na Slovensku - v září
otevřen pouze v sobotu a v neděli) s umělým vlnobitím, jsou
návštěvníkům koupaliště od začátku května do konce září k dispozici
za každého počasí i další čtyři nekryté bazény s neobvykle čistou,
průzračnou vodou o teplotě cca 30°C (výjimku tvoří jen perličkový bazén, kde voda dosahuje teploty 36°C ).
Vydatný termální pramen o teplotě 39,7°C zde plně pokrývá potřeby venkovních bazénů s průzračnou vodou. Ta
má charakter minerálních vod hydrogenuhličitanového typu s optimálním obsahem vápníku a hořčíku
odpovídajícímu kvalitě pitné vody. Ve vodě obsažené mnohačetné uhličité bublinky ulpívají na kůži, jemně
uklidňují prohřátý povrch těla a umožňují účinnou relaxaci.
Stravování:
V ceně pobytu je zahrnuta pouze večeře v den příjezdu. V areálu termálního
koupaliště je řada možností stravování v restauracích, je zde velké množství
stánků s převážně nevhodnou stravou (langoše, bagety apod), ale lze zakoupit i
zeleninové saláty, kuře apod. Potraviny, ovoce a zeleninu je možné zakoupit ve
štúrovských supermarketech, popř. na trzích v maďarské Ostřihomi.

Program:
Široká škála cvičení: taneční aerobik, zumba, cvičení s overbally, zdravotní cvičení,
akvagymnastika, turistika (Kováčovské vrchy).
Za poplatek kadeřnictví, manikúra, pedikúra, masáže, tenisové kurty, bowling, internetová kavárna, půjčovna
loděk a šlapadel na jezeře, paintball, půjčovna kol, ochutnávky vín ve sklípcích zdejšího regionu, motovláček na

ostřihomskou baziliku s průvodcem.
Doprava:
Spojení do Štúrova nejlépe vlakem, od nádraží k termálnímu koupališti Vadaš bude zajištěn autobus, před
nádražím je i stanoviště taxi.
Výlety:
Vyšegrad, Szentendre a noční Budapešť

