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VODNÝ MLYN DUNAJSKÝ KLÁTOV
Na brehu Klátovského ramena Malého 
Dunaja stojí technická pamiatka - Vodný mlyn 
Dunajský Klátov. Typický spodkový mlyn je zasa-
dený do prekrásneho a tichého prostredia. Jeho 
unikátnosť môže od roku 1987 obdivovať široká 
verejnosť.
Samotný objekt ako aj celá areál sú vyhlásené za 
chránené územie. V roku 2016 bol mlyn zrekon-
štruovaný a v jeho interiéri bola nainštalovaná 
stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným 
zariadením.

Okolie brehu Klátovského ramena Malého Dunaja 
ponúka tiež možnosť nenáročných vychádzok. 
Vybudovaná je tu aj vyhliadková plošina, ktorá 
umocňuje zážitok z návštevy areálu vodného 
mlyna.

KOLOVÝ VODNÝ MLYN JAHODNÁ
Na Slovensku sa z pomerne veľkého počtu vodných 
mlynov zachovali do dnešných čias už len štyri. 
Jedným z nich je aj Kolový vodný mlyn v Jahodnej. 
Tento mlyn bol renovovaný a vyhlásený za technic-

kú pamiatku ľudového mlynárstva.
Vzácny mlyn vďaka svojej očarujúcej kráse, unikát-
nosti ako aj malebnej okolitej prírode priťahuje 
pozornosť slovenských a zahraničných 
turistov. V súčasnosti je však ohra-
dený a nie je prístupný verejnosti. 
Pozrieť si ho však môžete z 
vonku ak k nemu priplávate na 
člne pri populárnom splavo-
vaní vodného toku Malého 
Dunaja.

VODNÝ MLYN TOMÁŠIKOVO
V malebnom prostredí na 
brehu Malého Dunaja v blízkosti 
obce Tomášikovo stojí od roku 
1893 očarujúci Vodný mlyn Tomáši-
kovo. Mlyn sa aktívne využíval až do roku 
1960. Zaujímavosťou je, že v roku 1940 doň bolo 
namontované dynamo a vďaka tomu fungoval aj 
na elektrický pohon.
Vodný mlyn je dobre zachovaný a návštevníci v 
súčasnosti môžu obdivovať jeho takmer pôvodnú 
podobu. Objekt mlyna je dodnes funkčný a jeho 
interiér obsahuje pôvodné mlynárske zariadenie, 

ktoré spestrujú dobové fotografie. Nachádza sa tu 
tiež aj tradičná miestnosť pre mlynára a štrbinové 
okienko, ktorým mlynár pozoroval napríklad. chod 
náhonového kolesa.

KOLOVÝ  MLYN   JELKA
Kolový mlyn v Jelke, resp. Némethov mlyn v Jelke, 
patrí medzi pozoruhodné technické pamiatky a je 
považovaný za stredoeurópsku raritu.
Vďaka svojej očarujúcej kráse, ale i svojej unikát-
nosti priťahuje turistov, a Vy by ste medzi nimi 
rozhodne nemali chýbať.

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO
Ide o vodné dielo na druhej najdlhšej európskej 
rieke, na rieke Dunaj. Dominantou vodného diela 

je určite dozorná veža, ktorej siluetu je 
vidno už z diaľky. V jej dolnej časti je 

vyhliadková plošina, ktorá umožňu-
je návštevníkom dokonalý výhľad. 

Pri dobrom počasí je možné 
použiť aj ďalekohľad a dovidieť 
až k televíznej veži Kamzík.

TERMÁLNE
KÚPALISKÁ 
Dunajská Streda
Termálne kúpalis-
ko je situované v 
krásnom prostredí 
lesoparku, ktorý 
poskytuje mož-
nosti prechádzok 
po udržiavaných lesných 
chodníčkoch. Poskytuje celoročné služby 
vo svojom kombinovanom krytom bazéne s 
prepojením na vonkajší bazén. Thermalpark 
patrá medzi najobľúbenejšie a najnavštevova-
nejšie rekreačné strediská Žitného ostrova. 

Topoľníky 
Termálne kúpalisko Topoľníky sa nachádza v 
tichom prostredí, 16km od Dunajskej Stredy. 
Termálna voda kúpaliska má priaznivé účinky 
na choroby pohybového ústrojenstva. 

Diakovce 
Termálne kúpalisko Diakovce skrýva bohat-
stvo v podobe termálnej vody, ktorá vyviera 
z hĺbky 780 m, dosahuje teplotu 39°C a má 
priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo, 
nervové ústrojenstvo a reumatizmus.

Horné Saliby
Termálne kúpalisko Horné Saliby sa nachádza 
medzi okresnými mestami Galanta a Šaľa. 
Využíva vodu z termálneho prameňa, ktorá 
má pri ústí teplotu 67⁰C a blahodarne pôsobí 
na pohybové ústrojenstvo. 



AKTÍVNY RELAX
SPLAV MALÉHO DUNAJA
OD MLYNA K MLYNU
Splav Malého Dunaja na 
drevených pl-
tiach v nádher-
nej prírodnej 
scenérii je jedi-
nečná atrakcia, 
ktorú máte mož-
nosť zažiť. Na náučnom chodníku sa dozviete 
veľa poučných informácií o vodných mlynoch, 
rastlinstve, živočíšstve a krásach, ktoré budete 
mať možnosť vidieť z paluby lode. 
Okrem splavov na pltiach môžete zažiť aj 
súkromnú plavbu rýchlym člnom určenú pre 
max. 4-5 osôb a spoznať tak ďalšie nádherné 
zákutia Malého Dunaja. 
Nutná rezervácia vopred telefonicky!
Pre splavy na drevenej plti: 0910 545 929
Pre jazdu na rýchlom člne: 0948 202 210
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LEVANDÉRIA TOMÁŠIKOVO
Nádych Provensálska len 16km od Dunajskej 
Stredy, v obci Tomášikovo. S výsadbou začali v 
roku 2016 a celé pole sa nachádza na ploche 35 
árov. Fialová oáza však ponúka nielen nádher-
ný pohľad a pokochanie sa prírodou. V ponuke 
majú aj množstvo výrobkov, ktoré šikovná dvojica 
dokáže vytvoriť. Toto levanduľové pole, o ktoré sa 
s láskou starajú, im dáva základnú surovinu. Tou je 
samozrejme samotný kvet levandule potrebný na 
výrobu rôznych levanduľových výrobkov, dokonca 
aj esenciálneho oleja.

MALKIA PARK
Zábavný areál Malkia 
Park je miestom, kde 
nájdete množstvo 
zaujímavých a vzácnych 
zvierat a kde si môže 
oddýchnuť a zabaviť sa 

celá rodina. 
Park ponúka útočisko 

primárne zvieratám z cirku-
sov, súkromných odchovov či 

nechceným zvieratám a snaží sa im vy-
tvoriť podmienky pre pokojné spolunažívanie s inými 
zvieratkami v krásnom prostredí Žitného ostrova.

SLOVAK KARTING CENTER - 
SLOVENSKÉ MOTOKÁROVÉ CENTRUM
Slovenské motokárové centrum vybudované pod 
záštitou SAMŠ (Slovenská asociácia motoristic-
kého športu) predstavuje špičkové stredisko s 
licenciou CIK FIA pre organizovanie národných a 
medzinárodných motokárových podujatí. Vonkajšia 
motokárová trať má v základe dĺžku 1172 metrov, 
pričom ponúka ďalších 5 variantov jazdenia a plno-
hodnotného využitia.

VOJENSKÉ MÚZEUM
Vojenské múzeum a stála expozícia vojenskej 
historickej techniky sa nachádza pri off-road areáli 

pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING. Návštev-
níci tu môžu obdivovať už múzejné kusy výzbroje 
prevažne česko-slovenskej ľudovej armády. 
Od 16.4.2022 do 30.10.2022 je múzeum pre verej-
nosť otvorené každú sobotu a nedeľu od 11:00h do 
19:00h.

ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM
Očarujúci klasicistický Žltý kaštieľ v Dunajskej Strede 
je od roku 1964 sídlom Žitnoostrovského múzea. Vo 
svojej zbierkotvornej činnosti sa múzeum zameriava 
na región Žitného ostrova. Múzeum v súčasnosti evi-
duje 8 809 kusov - zbierkových predmetov prevažne 
z etnografie, histórie a dejín umenia.

GALÉRIA SÚČASNÝCH MAĎARSKÝCH UMELCOV
V prekrásnej secesnej Vermesovej vile, v Dunaj-
skej Strede, sídli Galéria súčasných maďarských 
umelcov, ktorá je baštou maďarskej kultúry na 
Hornej zemi. Galéria má vo svojej zbierke okrem 
diel hornozemských maďarských výtvarníkov aj 
práce umelcov z Maďarska a maďarských umelcov 
žijúcich v rôznych častiach Európy.

BICYKLOM K VODNÝM MLYNOM 
MALÉHO DUNAJA (57km)

Nenáročná trasa, väčšinou asfaltová s krát-
kymi prašnými a poľnými úsekmi, vhodné 
sú cestné a trekingové bicykle.

Trasa: Dunajská Streda > Malé Dvorník > 
Dunajský Klátov > Jahodná > Tomášikovo > 
Trstice > Topoľníky > Dunajská Streda

Náročnosť: nenáročná trasa, väčšinou asfal-
tová s krátkimy prašnými a poľnými úsekmi, 
vhodné pre cestné a trekingové bicykle

Zaujímavosti na trase: Dunajská Streda, 
vodné mlyny Malého Dunaja - Dunajský 
Klátov, Jahodná, Tomášikovo


