
Kultúra

� Stála muzeálna expozícia
� Výstavy umeleckých diel 
� Komorné koncerty, hudobné festivaly

Oddych a šport

� Sauna
� Masáže
� Minifitnes
� Zapožičanie bicyklov 

a iných športových náradí

Možnosti spoločenského 
a športového vyžitia

Cykloturistika a pešia turistika
Územím obce  prechádza Ponitrianska
cyklomagistrála dlhá 55 km, ktorá začína 
v obci Vinodol, prechádza cez Žitavskú
pahorkatinu a končí v Topoľčiankach.
Nad hustými tmavými tríbečskými lesmi 
sa týči hrad Hrušov. 

Agroturistika
Zubria obora: V jedinej Zubrej obore na
Slovensku je možné vzhliadnuť Zubra
Európskeho iba 6 km od centra Topoľčianok 
v obore Piesky. Okolité lesy Zubrej obory 
sú rajom pre poľovníkov.

Hipoturistika
Národný žrebčín v Topoľčiankach založený 
v roku 1921 je špecializovaným a jedinečným

Kontakt
Jednotný majetkový fond 
zväzov odborových organizácií v SR
Odborárske nám. č. 3
815 70 Bratislava

Stredisko Zámok
Parková 1
951 93 Topoľčianky

Tel.: +421 37/7777 555
+421 37/7777 504 - 506

Fax: +421 37/7777 556
E-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk

zariadením svojho druhu na chov koní
tradičných a športovýchv plemien. 
Chov 550  koní, 4 plemien  je európskou
raritou. Veľkému záujmu prívržencov
hipoturistiky sa teší hipologické
múzeum, ktoré je jediné na Slovensku.

Poľovníctvo
Veľká zvernica založená v roku 1903
svojou výmerou 11 131 ha patrí medzi
najväčšie v Európe.

Topoľčianske vinohradníctvo
V oblasti Topoľčianok sa rodí hrozno
príznačnej kvality. Víno vyrobené 
pod značkou Chateau Topoľčianky si
získalo veľkú popularitu nielen doma, ale
aj v zahraničí.
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Obec Topoľčianky 

Obec Topoľčianky  leží v údolí rieky Žitava obklopenom 
od severu pohorím Tribeč a od východu Pohronským
Inovcom. Názov obce sa traduje podľa topoľov rastúcich 
v hojnom počte v jej okolí.

Zámok v Topoľčiankach

Neskorogotický zámok z 15. – 16. stor. v renesančnom 
a barokovom slohu s klasicistickými prístavbami 
je malebne zakomponovaný v nádhernej scenérii
anglického parku  poskytujúcom oázu pokoja a relaxu.
Klasicistický trakt Zámku sa považuje za jednu 
z najkrajších a najčistejších architektonických prejavov
klasicizmu na Slovensku. 
Po vzniku Československej republiky Zámok 
v Topoľčiankach  takmer každý rok počas svojej
prezidentskej funkcie navštetoval prvý prezident ČSR 
T. G. Masaryk.  
Za svoju krásu, umeleckú a historiskú hodnotu bol
Zámok v Topoľčiankach v roku 1970 vyhlásený 
za Národnú kultúrnu pamiatku.

Múzeum dobového interiéru s expozíciou vzácneho
nábytku, bytových doplnkov (obrazov, dobových
portrétov, starých hodín, keramiky, kobercov,
orientálnych vyšívaných závesov, slohových zrkadiel) 
a zbraní je umiestnené v klasicistickom krídle zo 
16. až 19. storočia. 

Zámocká knižnica založená grófom J. Keglevichom 
je jednou z najvzácnejších knižníc v Strednej Európe a je 
jednou z mála v úplnosti zachovaných zámockých
knižníc na Slovensku.

Ubytovanie

33 dvojlôžkových izieb typu Standard
4 dvojlôžkové izby typu Lux

13 prísteliek

Vybavenosť ubytovacej jednotky: kúpeľňa 
so sprchovacím kútom a WC � kúpeľňa 
s vaňou a sprchovacím kútom, WC � plazmový
televízor � pripojenie na internet � telefón 
� chladnička

Kongresová turistika

Pre účely kongresov, školení, seminárov,
sypózií, obchodných stretnutí, prezentácií,
atď. ponúka Zámok na prenájom
výnimočné  historické priestory:

� Turecký salón
� Kupola
� Spoločenské sály

Gastronómia a stravovacie služby

� Svadby 
� Promócie
� Rauty
� Recepcie
� Životné jubileá
� Reštaurácia ponúka širokú ponuku 

pestrých a atraktívnych jedál, a vín 
značkovej kvality.
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