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Trenčín, 10. máj 2016 
Čo všetko (ne)viete o možnostiach trávenia voľného času 
v kraji plnom histórie aj novodobých zážitkov 
 

Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych) a v rámci oslavy 
svojich 15. narodenín v máji pozýva na prechádzku turistickými 
lákadlami regiónu. 

 

Vďaka strategickému rozmiestneniu si z veží a bášt takmer všetkých 11 hradov a zámkov na 
území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ich návštevníci môžu navzájom mávať a vysielať 
svetelné signály. Jedným z najznámejších je Trenčiansky hrad priamo v krajskom meste, ktorý sa 
ako jediný nachádza v majetku TSK. Pozornosť turistov však pútajú najmä panoramatické výhľady 
na farebnú prírodnú scenériu otvárajúcu sa všade navôkol. Do nej sú vsadené kúpeľné mestá 
s liečivými prameňmi, salaše s regionálnymi pochúťkami či unikátne kaštiele, sakrálne pamiatky 
a ďalšie stavby s nevyčísliteľnou historickou hodnotou. Krásy ľudovej architektúry sú dnes už 
doplnené o kvalitné gastronomické zážitky s možnosťou ubytovania sa v tradičnejších 
i modernejších priestoroch kaštieľov, penziónov a hotelov. Pri potulkách krajom narazíte na stopu 
nejednej národne významnej osobnosti, ktorú Trenčiansky kraj vychoval. Pripomenúť si ich 
môžeme napr. na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, v rodnom dome Ľ. Štúra a Alexandra Dubčeka 
v Uhrovci a pri mnohých ďalších pamätníkoch, ktoré oživujú spomienku na Ľudmilu Podjavorinskú, 
Dušana či Samuela Jurkovičových.  
 

Kraj neláka len turistov so záľubou v objavovaní historického dedičstva, ale aj tých, ktorí holdujú 
adrenalínovým športom vo vode, vo vzduchu i na snehu. V turistickom portfóliu Trenčianskeho kraja 
nechýbajú prírodné vodné plochy, termálne kúpaliská, letiská a lyžiarske strediská s pestrou 
ponukou služieb. Možnosti aktívneho relaxu dopĺňa rozrastajúca sa sieť cyklotrás a cyklochodníkov, 
investíciami do cyklistického i turistického značenia TSK robí prírodné scenérie dostupnejšími 
a atraktívnejšími. Čerešničkou na torte je možnosť vychutnať si prírodnú krásu z konského chrbta, 
ochutnať kvalitný miestny alkohol z regionálnych páleníc, využiť služby golfových centier alebo sa 
stať súčasťou podujatí medzinárodnej obľuby. Nikomu netreba predstavovať notoricky známy 
multižánrový festival Pohoda v Trenčíne, Medzinárodný folklórny festival v Myjave či gastronomický 
festival Mňam Fest v Bánovciach nad Bebravou. Športovcov poteší hneď niekoľko cyklomaratónov 
na čele s podujatím BikeFest, kultúrnym nadšencom dušu pohladí sympózium ORA ET ARS 
a množstvo ďalších podujatí, ktorými nielen v lete ožíva krajské mesto i jeho historická dominanta.  
 

Všetkými tradičnými i celkom novoobjavenými zákutiami kraja vás po novom prevedie krajská 
organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región. Pre oblasť cestovného ruchu v kraji  sa 
od júna minulého roka stala zastrešujúcou organizáciou. Z jej dielne najnovšie vzišiel dvojmesačník 
s rovnomenným názvom Trenčín región, ktorý prináša pravidelnú dávku informácií o minulom 
i súčasnom dianí v kraji vrátane pozvánok na spoločenské a kultúrne podujatia. KOCR Trenčín 
región po novom tiež možnosti turistického vyžitia  v kraji šikovne zabalila do komplexného balíčka, 
ktorý môže verejnosť objavovať na webovom sídle KOCR s pravidelnými aktualizáciami a čerstvými 
informáciami. 
 

Najnovšie KOCR Trenčín región pozýva na objavovanie skrytých pokladov Trenčianskeho kraja v 
rámci 5. ročníka veľtrhu cestovného ruchu REGION TOUR EXPO 2016. Už v priebehu tohto 
víkendu, od piatka 13. mája 2016 do soboty 14. mája 2016, na trenčianskom výstavisku Expo 
Center, a. s., Trenčín, môžu vaše kroky smerovať ku stánku Trenčianskeho kraja, v ktorom 
môžete všetkými zmyslami čerpať informácie o možných potulkách krajom. Možnosť vypočuť si 
skúsenosti domácich aj zahraničných odborníkov ponúkne seminár z dielne KOCR, zameraný na 
kultúrne pamiatky ako jeden z nástrojov na podporu a rozvoj turistickej atraktivity regiónu 
a regionálneho turizmu. 
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