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„Tiché mestečko,
ktoré mi vrátilo

zdravie.“
Juraj, Košice

„Ani sme nevedeli,

že v okolí Dudiniec

je toľko krásnych miest!

Musíme prísť opäť,

nestihli sme spoznať

ani polovicu.“

Mária a Miroslav,

Oravská Lesná

„Chcela by som oceniť vysokú 
odbornosť a ľudský prístup 

lekárov, zdravotných sestier
ako aj rehabilitačných 

pracovníkov, na ktorých prístupe 
vidno, že svoju prácu robia 

obetavo a s láskou.“Oľga, Lipany

„Na trojtýždňový pobytsom si vzala z domu 4 knihy,no ani jednusom nestihla prečítať!V Dudinciach je stále čo robiť!“Jana, Nitra
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VITAJTE V DUDINCIACH

MESTO DUDINCE
Kúpele viacerých prvenstiev alebo „Šťastná 13-ka“

Dudinciam sa v rámci Slovenska pripisuje hneď niekoľko superlatívov. Najmladšie 
a zároveň najstaršie kúpele, pôsobiace na území najmenšieho mesta na Slovensku. 
Miestna voda patrí vďaka súčasnému obsahu sírovodíka a CO2 medzi minerálne pramene 
s najunikátnejším zložením. Ponuka dudinských hotelových, zdravotníckych a doplnkových 
služieb patrí v porovnaní s konkurenciou k najkomplexnejším. K pohode hostí prispieva 
najteplejšia klíma s najmenším počtom veterných a najväčším počtom slnečných dní 
v roku – tieto priaznivé klimatické pomery treba pripísať aj tomu, že Dudince sú spomedzi 
slovenských kúpeľov najjužnejšie položené. Ďalším plusom je, že patria k najtichším a 
najpokojnejším kúpeľným mestám s ekologicky najčistejším prostredím a najväčším 
množstvom zelene. 

Dudinská minerálna voda - voda, ktorá lieči
V Dudinciach je základom liečby. Jej unikátnosť potvrdzuje fakt, že vodu podobného 
zloženia by ste museli ísť hľadať ďaleko - do Japonska alebo do Francúzska (Vichy). 
Dudinská minerálna voda je jedinečná vďaka súčasnému výskytu oxidu uhličitého (CO2) 
a sírovodíka (H2S), a to vo vysokých koncentráciách. Spomenúť treba aj jej vysoký obsah 
minerálov - až 5 632 mg na liter. Tieto vlastnosti umožňujú dudinskej vode liečiť viaceré 
ochorenia súčasne. Jej prirodzená teplota je 27,2 °C.

Liečba viacerých diagnóz súčasne
Práve vzájomné synergické pôsobenie oxidu uhličitého a sírovodíka sa využíva pri liečbe 
pacientov s polymorbiditou, teda kombináciou ochorení kardiovaskulárneho aparátu s 
ochoreniami pohybového aparátu a nervovej sústavy. Pri jednom liečebnom pobyte sa 
práve preto v Kúpeľoch Dudinciach môžeme zamerať na liečbu chorôb pohybového 
aparátu, chorôb obehového ústrojenstva, nervových chorôb a chorôb z povolenia.
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Zdravie aj vo fľašiach 
Kráľovná minerálnych vôd

Podzemný poklad Dudiniec sa spočiatku 
využíval prevažne na pitné kúry. Najstaršia 
správa o obchodovaní s vodou (z roku 1887) 
od lekára Štefana Bohlemana uvádza, že 
v časoch Rakúsko-Uhorska sa dudinská 
minerálna voda plnila do fliaš a furmani 
ju na vozoch vystlaných slamou rozvážali 
po celej monarchii. Loďami z dunajského 
prístavu v Komárne sa expedovala i za 
hranice monarchie, dokonca ju exportovali 
aj do Ameriky a Egypta. V rovnakom čase 
vznikol reklamný slogan „Dudinská liečivá 
voda, kráľovná minerálnych stolových 
vôd“ a do prevádzky boli uvedené aj prvé 
minerálne bazény – jeden dal postaviť 
vlastník prameňov gróf Hugo von Oberndorff 
pre svoju rodinu, druhý Filip Gutmann, po 
ktorom vzal bazén a pramene do prenájmu 
Kálmán Brázzay z Budapešti.

Špecialisti z Viedne, najvzácnejší hosť a cisárska voda
V stredoveku sa táto voda využívala na liečbu reumatizmu, zápalov očí, kožných ochorení a 
chorôb tráviacich orgánov – ako sa uvádza v dielach Mateja Bela a profesora von Crantza 
z 18. storočia. Okolo roku 1890 zavítali do Dudiniec špecialisti z Viedne. Ich úlohou bolo 
uskutočniť prieskum prameňov, ktoré sú na základe jeho výsledkov od roku 1894 oficiálne 
uznané ako liečivé, čo predstavovalo výrazný prelom v šírení povedomia o ich účinkoch. 
Presvedčil sa o nich aj najvzácnejší hosť – obľúbená cisárovná Alžbeta, známejšia ako 
Sisi. Druhá z dudinských legiend spomína Cisársku vodu, „miešaný nápoj“ z minerálnej 
vody a vína, ktorý bol miestnym lekárnikom namiešaný na počesť vzácnej návštevy.

HISTÓRIA
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HISTORICKÉ OKIENKO - NOVODOBÁ HISTÓRIA  
 Prvá písomná zmienka o histórii Dudiniec pochádza
         z roku 1284 pod názvom “Dyud”

 V listine z roku 1301 sa spomínajú dve od seba oddelené osady:
         Horné a Dolné Dudince

 V roku 1301 sa objavuje ich maďarské pomenovanie “Gyug” 

 Na začiatku 20. storočia sa v monografii dr. Samuela Borovského
         „Župy a mestá Uhorska“ spomínajú Dudince ako malá slovenská obec
         s 28 domami a 134 obyvateľmi, pričom nechýba ani zmienka
         o miestnych prameňoch

 Koncom roka 1951 bol daný do prevádzky prvý liečebný dom v Dudinciach

 Ich súčasná podoba dostala základ v 60-tych rokoch spojením
         obcí Dudince a Merovce

 Štatút mesta im bol udelený 11.5.1983 

 Podľa štatistických údajov z posledných rokov sú z hľadiska počtu
         obyvateľov najmenším mestom na Slovensku (majú cca 1 500     
         obyvateľov)

Prvý liečebný dom v Dudinciach
Koncom roka 1951 bol daný do prevádzky prvý liečebný dom v Dudinciach. Na prízemí sa 
nachádzala ordinácia lekára, ktorý dochádzal 2x týždenne z Demandíc. Zdravotná sestra 
tu pôsobila na pevný úväzok. Zároveň sa tu nachádzalo vaňové oddelenie. Pôvodné vane 
boli drevené kade, neskôr pri rekonštrukcii v roku 1964 vymenené za vane osadené do 
betónového lôžka. Pribudli odpočivárne, masáže, elektroliečba, RTG a v podkroví lôžka 
pre kúpeľných hostí.

HISTÓRIA
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ZAUJÍMAVOSTI V MESTE

Kúpele Marca Aurelia
Liečivú silu poznali

už starovekí rimania
„Rímske kúpele“ 

sú chráneným prírodným útvarom – ide o 
32 travertínových bazénikov, v ktorých 
sa podľa tradície kúpavali vojaci rímskych 
légií, ktorí bojovali neďaleko pri rieke Hron 
s  nepriateľskými kmeňmi Kvádov. Ešte 
v uplynulom storočí v týchto miestach 
vyvierali minerálne pramene, ktoré kamenné 
vane napĺňali liečivou vodou. Nadpozemsky 
krásna víla, ktorej Dudince vďačia za liečivú 
vodu. Povesť hovorí, že  nadpozemsky krásna 
víla – VÍLA DUDINKA premenila miestny 
prameň na liečivý (a nestretnete Dudinčana, 
ktorý by tomu neveril).  Podľa legendy víla 
Dudinka vodou z miestneho prameňa vrátila 
život synovi rímskeho vojvodcu. Traduje sa, 
že sa tu kúpali už starí Rimania.

Travertíny
Svedkovia histórie liečby v Dudinciach

Názvy dvoch travertínov (Očný a Hostečný) prezrádzajú, kvôli akým chorobám ich ľudia 
vyhľadávali. Hostec bol ľudový názov pre reumu, takže jej liečba má v tomto kúpeľnom 
meste dlhú tradíciu.  (Obidva prameňe prestali vytekať v roku 1938.) O Tatárskom prameni 
sa traduje, že je nemým svedkom ukrutností páchaných týmito kočovnými bojovníkmi. 
(Zo žriedla naposledy vytekala voda v roku 1936.) Travertín s poetickým menom Šípková 
Ruženka má krajšiu a voňavejšiu minulosť  - v jeho okolí kedysi rástli ruže. Najväčším 
z travertínov je Kúpeľný prameň. (Voda z neho prestala vyvierať v roku 1955.) Iným 
superlatívom sa pýši najmladší útvar, ktorý skrášľuje breh rieky Štiavnice – Travertínová 
terasa.  
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Lesopark Búroš
Prírodný lekár

a prírodná klimatizácia
Oáza pokoja, ktorá je voľným pokračovaním 
kúpeľného parku s rozlohou viac ako 20 
hektárov, miesto, ktoré lieči svojim pokojom 
a  tichým prostredím, všadeprítomnými 
stromami a  rastlinami, medzi ktorými 
sú v bezpečnom teréne osadené drevené 
lavičky, je nepochybne najlepším prírodným 
lekárom a v horúcich dňoch slúži aj ako 
prírodná klimatizácia. Lesopark sa nachádza 
na prírodnej vyvyšenine Gestenec, ležiacej  
medzi obcou Hokovce a kúpeľným mestom 
Dudince.  Poprepletané chodníky parkom 
lákajú  k nordic walkingu, turistike a rôznym 
voľnočasovým aktivitám. Nenáročnou 
trasou lesoparkom od kúpaliska Dudinka 
cez Kúpeľný chodník zdravia sa dostanú 
návštevníci až k  Rímskym kúpeľom 
a prameňu slatinského typu „Slatinka“.

ZAUJÍMAVOSTI V MESTE



Kúpeľný chodník zdravia
Fitness v prírode

Okrajom Lesoparku Búroš od kúpaliska Dudinka smerom k Rímskym kúpeľom sa tiahne 
Kúpeľný chodník zdravia. Vďaka skvelej polohe v  lesoparku pomáha pohybovému 
ústrojenstvu a tak lieči nielen telo, ale aj dušu. Klienti tu nájdu prístroje na precvičenie kĺbov, 
ako aj cvičebné zariadenia na posilňovanie a zlepšenie celkovej kondície a výkonnosti.  
Kúpeľný chodník zdravia spája prechádzku a cvičenie v prírode, a to je výborný spôsob 
na posilnenie zdravia.         

ZAUJÍMAVOSTI V MESTE
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FITPARK SMARAGD
Wellness pre nohy

Pohyb je najdôležitejšou prevenciou, ale aj 
liečbou ochorení srdcovocievneho aparátu, 
pohybového aparátu a neurologických 
ochorení a vedie k zdravému životnému 
štýlu. V príjemnom prostredí kúpeľného 
parku medzi liečebnými domami Smaragd 
a Rubín sa nachádza FITPARK SMARAGD.  
Súčasťou parku je Rehabilitačný chodník 
naboso a  sústava ôsmich cvičebných 
strojov. Ďaleko od zvukov mesta si  tak 
môžu klienti precvičiť celé telo, zrelaxovať 
a zlepšiť  si  celkovú kondíciu a motoriku tela.  

ZAUJÍMAVOSTI V MESTE

Pre pacientov po náhlych cievnych 
mozgových príhodách

Pri ochoreniach pohybového aparátu
 či srdcovo-cievneho systému

Ak máte tzv. plochú nohu

Pri poruchách stability

Pri polyneuropatiách

Pri nácviku správneho
stereotypu chôdze

Rehabilitačný chodník 
naboso je vhodný:



KULTÚRA

Tradičné dudinské podujatia

Marec

Dudinská 50-tka

3 8

5 9

6 11

7 12

Jún
Festival

hontianskych
chutí

December
Tradičná dudinská 

zabíjačka

November
Katarínska

ochutnávka vín

September
Dudinské vinobranie, 
Hontianske inšpirácie 

– Medzinárodné 
maliarske a sochárske

sympózium

August
Deň otvorených 

pivníc,
Hontfest

Júl
Dudinské

kultúrne leto

Máj
Prebúdzanie
prameňov,

Otvorenie kúpeľnej 
sezóny
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KÚPEĽNÍCTVO

Ochorenia pohybového aparátu

Kardiovaskulárne ochorenia  

Neurologické ochorenia

Choroby profesionálneho preťaženia

Prevencia proti týmto ochoreniam

Kúpeľná liečba

Dudinská minerálna voda
UNIKÁTNA 

V CELOSVETOVOM MERADLE
Dudinská minerálna liečivá voda je vysoko 
mineralizovaná a patrí medzi najvzácnejšie 
vody na svete. Ojedinelá kombinácia oxidu 
uhličitého a  sulfánu umožňuje liečbu 
rôznych ochorení súčasne.

Ochorenia, ktoré liečime:
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KÚPEĽNÍCTVO

Subjekty Kúpele Dudince, a.s. a Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p. sú známe 
predovšetkým svojou unikátnou minerálnou liečivou vodou a ponúkajú klientom komplexnú 
ponuku tak, aby sa klient cítil dobre po každej stránke. Vo svojich hoteloch poskytujú 
komplexnú zdravotnú starostlivosť či už ide o ubytovanie, stravovanie, liečebné procedúry, 
resp. voľno časové aktivity. Širokú paletu služieb nájdu kúpeľní hostia v liečebných 
domoch Rubín, Smaragd, Diamant a v kúpeľnom hoteli Minerál. Ubytovaní hostia majú 
možnosť využívať počas letnej sezóny vonkajšie plavecké bazény pri hoteloch, vitálny svet 
Wellnea, ale i športoviská, požičovňu bicyklov, služby animátorov, reštaurácie, lobby bar, 
kino, kaviarne či kozmetické, kadernícke a iné služby.

Pri jednom liečebnom pobyte sa práve v týchto liečebných hoteloch v Dudinciach zameriavajú 
na liečbu viacerých ochorení a ponúkajú širokú škálu najmodernejších liečebných metód 
a procedúr, ako aj ubytovanie a voľnočasové aktivity pod jednou strechou.

Wellness, pobyty
pre rodiny, cykloturistika

Za účelom rekreácie a odpočinku je v 
Dudinciach k dipozícii viacero príjemných 
ubytovacích zariadení, či už pre rodiny 
s deťmi, či páry. Ubytovať sa ale môžete 
aj v ostatných príjemných zariadeniach. 
Odporučiť môžeme Hotel Prameň, Hotel 
Flóra alebo Hotel Jantár. Rodiny s deťmi si 
môžu vybrať Penzión Fortuna, Penzión Villa 
Eva, Penzión Relax, Penzión Gabika, ktoré 
ponúkajú rôzne atrakcie pre deti.
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UBYTOVANIE

PENZIÓN FORTUNA PENZIÓN RELAX

LIEČEBNÝ DOM 
DIAMANT HOTEL FLÓRAHOTEL PRAMEŇ

PENZIÓN GABIKA PENZIÓN VILLA EVAHOTEL JANTÁR

HOTEL MINERÁLLIEČEBNÝ DOM 
SMARAGD

LIEČEBNÝ DOM
RUBÍN
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Reštaurácia Rubín
Kúpele Dudince a.s., LD Rubín 

Reštaurácia u Petra
A. Kmeťa 164 

Lobby bar LD Rubín
Kúpeľná 106

Lokál Bistro
PF centrum, Okružná 122

Pizzéria Legend Pub
Okružná 436

Kaviareň Smaragd ´78 
(LD Smaragd)

Pizzéria Rossi
PF centrum, Okružná 126

Reštaurácia u Mlynárky
Braxatorisa č. 2

Lobby bar
KH Minerál
Okružná 124

Espresso
Krištál

LD Rubín

Kaviareň
LD Diamant
Kúpeľná 107

Vinárstvo
Mačací zámok

Kúpeľná 96

Majabo - Dudinská 
oblatkáreň
Kúpeľná 109

Jadranská
zmrzlina

Kúpeľná 109

STRAVOVANIE, KAVIARNE, 
A VINÁRNE

Stravovanie a reštaurácie

Kaviarne, vinárne a cukrárne

Kaviareň Nefrit 
Okružná 409
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OSTATNÉ SLUŽBY
V MESTE

Potraviny COOP Jednota
Okružná

Večierka Hajnalová Ľubica
J. Jesénia 165

Potraviny v Merovciach
Merovská 278, 045/557 23 97

Potraviny  Mini SAMA
A. Kmeťa 164/6

Lokál Obchod Dudince
farmárske potraviny

A. Kmeťa 164, 0908 465 814

Polyfunkčné centrum Dudince
predajne s odevami, hodinár,

mäsiarstvo, reštaurácie

Mestský úrad
Okružná 212 96271

045/558 31 12

Pošta Dudince
Okružná 212

045/558 33 75     

Stávková kancelária, trafika
Okružná 131

Kvetinárstvo Gombík,
pohrebníctvo

Okružná 171, 045/558 32 28

Lekáreň Artemides Centrum 
Okružná 160, 045/558 35 29

Lekáreň Sitno
J. Jesénia 167, 045/558 31 15

PAPIERNÍCTVO, DROGÉRIA 
Brodniansky

Okružná 121/48
0911 404 855

www.dudinceobchod.sk

Evanjelický kostolKatolícky kostol
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OSTATNÉ SLUŽBY V MESTE

Tanečné zábavy a kino

Kozmetické a kadernícke služby
Kozmetika, Manikúra a pedikúra

LD Rubín, LD Diamant

Kaderníctvo
KD Rubín, LD Diamant, Hotel 

Prameň

Kaderníctvo Marcela
Okružná 122

Salón Hair Katarína Krbušík
Poľná 377,  0904 277 294

Thajské masáže
LD Rubín, LD Diamant

Wellness - Vitálny svet Welnea
LD Rubín

Solárium
LD Rubín

Slender štúdio
KH Minerál

Tanečné zábavy sa konajú pravidelne 
viackrát do týždňa v každom z hotelov. 
Týždenný program hudobných večerov, 
tanečných zábav a kultúrnych podujatí sa 
na nasledujúci týždeň aktualizuje vždy v 
piatok, ktorý je premietnutý na obrazovkách, 
nástenkách, v TIC, na facebook stránke: 
dudinceonline a na webovej stránke:
www.dudince.sk.

Kino Diamant Dudince premieta
pravidelne – 1 x do týždňa.

Športové aktivity
Bazény pre verejnosť (neubytovaných 
hostí) sú prístupné v hoteloch Prameň a 
Hviezda. Bazén s minerálnou liečivou 
vodou (34 ° C) v liečebnom dome Rubín je 
pre verejnosť v prevádzke od októbra do 
mája počas víkendov, Kúpalisko Dudinka je 
otvorené od júna do septembra.

Sport Centrum v liečebnom dome Rubín 
umožňuje návštevníkom zahrať si bowling, 
squash, stolný tenis či tenis. 

Cykloturistika okolie Dudiniec prináša 
možnosti využitia miestnych cyklotrás a 
navštívenie viacerých atraktivít regiónu 
Hont. Ohľadom požičania bicyklov sa 
informujte vo vašom ubytovacom zariadení. 
O cyklotrasách a cyklobrožúre je možnosť 
informovať sa v turisticko-informačnom 
centre alebo na stránke:
www.dudince.sk/cyklotrasy 
 
Požičovňa kolobežiek a bicyklov
v Turisticko informačnom centre
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ATRAKTIVITY V OKOLÍ
DUDINIEC

1. Tesárska roklina
Vzdialenosť od Dudiniec 7 km

Unikátna prírodná pozoruhodnosť regiónu 
, krátke kaňonovité údolie, ktoré vzniklo 
ako produkt štiavnického stratovulkánu 
spred 15 miliónov rokov. V blízkosti rokliny 
sa nachádzajú dúpänce-skalné skrýše. Podľa 
počtu komôrok vytesaných do tufového 
podložia sa nazývajú Jednodierka (tieto sú 
v lokalite dve), Dvojdierka a Osemdierka. 

4. Šahy
Vzdialenosť od Dudiniec 15 km

História malého mestečka na pomedzí 
slovensko-maďarských hraníc je úzko 
spojená so založením premonštrátskeho 
kláštora, ktorého zvyšky môžeme obdivovať 
do dnes v podobe nádherného kamenného 
portálu v kostole Nanebovzatia Panny Márie.  
Bývalé sídlo hontianskej župy so zachovalým 
župným domom, meštianskymi domami na 
hlavnom námestí a neologickou synagógou 
potvrdzujú významnosť tohto mesta. 



3. Lišov Múzeum a skalné obydlia
Vzdialenosť od Dudiniec 9 km 

Galéria Masiek na Lišove v  sebe ukrýva 
ojedinelú zbierku masiek z celého sveta. 
V Lišovskej izbe Vás pôvodné zariadenie 
s originálnymi krojmi  prenesie do obdobia  
konca 19 storočia.   Keltské obydlie, 
postavené  študentami z rôznych krajín 
Európy,   predstavuje ukážku tradičných 
zručností a práce s prírodnými materiálmi.
Medzi pozoruhodné zastávky na Lišove 
patria aj ručne vytesané skalné obydlia, 
ktoré sú voľne prístupné a nachádzajú sa 
v okrajových častiach dediny Lišov. 


2. Súdovce – lisovňa olejov

Olej Hont a ginko dvojlaločné
Vzdialenosť od Dudiniec 7 km

Jedinečná rodinná lisovňa 
za studena lisovaných 
rastlinných olejov ponúka 
zážitok z  lisovania naživo 
a  ochutnávku  rôznych 
druhov olejov, ako makový, 
konopný,  ľanový, repkový, 
slnečnicový atď. Okrem 
iného v Súdovciach objavíte 
aj vzácny strom- najstaršie 
ginko dvojlaločné na 
Slovensku. 
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5. Brhlovce 
Vzdialenosť od Dudiniec 19 km 

Nezvyčajný súbor skalných obydlí vytesaných 
do tufového podložia Štiavnického 
stratovulkánu je pamiatkovou rezerváciou 
ľudovej architektúry. Prechádzka uličkou 
Šurda a  návšteva Tekovského múzea 
ponúka zážitok pri ktorom sa obdivuje um, 
remeselná zručnosť a  spôsob života našich 
predkov. 

6. Sebechleby Stará Hora
Vzdialenosť od Dudiniec 19 km 

Rázovitá slovenská obec so  zachovanou 
ľudovou architektúrou vinohradníckych 
domov v  osade Stará Hora. Jedno- a 
dvojpriestorové vinohradnícke domčeky 
„chyžky“, postavené nad pivnicami 
vytesanými do tufu, boli vybudované v 18. 
a 19. storočí. Počas návštevy tejto lokality si 
možno prezrieť pôvodné pivnice, ktoré sú 
spolu s kostolíkom súčasťou pamiatkovej 
rezervácie ľudovej architektúry.

7. Bzovícka pevnosť
Vzdialenosť od Dudiniec 27 km 

Jeden z  najstarších klenotov Hontu- 
pôvodne cisteriánsky kláštor založený 
v roku 1130, neskôr prestavaný na mohutnú 
protitureckú pevnosť. Okrem opevnenia 
a bášt sa na jej nádvorí zachovali  ruiny 
bývalého kláštora  a časť pôvodne 
románskeho kostola.

10. Želiezovce
Vzdialenosť od Dudiniec 36 km 

Želiezovské múzeum a pamätná izba Franza 
Shuberta  okrem života slávneho skladateľa 
dokumentuje celú bohatú históriu mesta 
Želiezovce a širokého okolia. Múzeum je 
situované v  klasicistickej budove z  19. 
storočia, takzvanom Sovom Zámočku, ktorý 
nechal postaviť ako súčasť svojho kaštieľa 
gróf Esterházy, kde počas svojho pobytu 
prebýval Franz Shubert . 

9. Pukanec
Vzdialenosť od Dudiniec 31 km 

Historické banské mesto Pukanec so 
vzácnym gotickým kostolom sv. Mikuláša, 
bohatou hrnčiarskou remeselnou tradíciou 
a  výskytom moruše čiernej ponúka 
atmosféru dávnej minulosti vsadenej do 
koloritu prekrásnej prírody.

8. Krupina
Vzdialenosť od Dudiniec 28 km 

Starobylé kráľovské 
mesto, rodisko Andreja 
Sládkoviča, miesto 
upálenia poslednej 
bosorky v  Európe, 
či mesto tajomných 
pivníc a podzemných 
chodieb, - toto je 
len pár z  mnohých 
prívlastkov mesta 
Krupina. Nad mestom sa hrdo pýši starobylá 
kráska- Vartovka, ktorá stráži mešťanov už 
od tureckých čias. 
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Tesárska trasa 18 km - predstavuje najkratšiu trasu v systéme cykloturistických trás Hontu; - vedie po 
prevažne rovinatom, len miestami mierne zvlnenom teréne, je nenáročná aj pre rodiny s deťmi
Lišovská trasa 24 km - predstavuje súbor atraktivít ako jadrového územia historického Hontu, ktorý 
obsahuje jedny z najvzácnejších lokalít prírodného a kultúrneho dedičstva
Súdovská trasa 33 km - predstavuje reprezentatívnu trasu krajiny, ktorá je charakteristická svojimi 
lákavými prírodnými zákutiami, kultúrnymi pamiatkami  a krajinnými štruktúrami s pamäťou ich 
minulého obhospodarovania
Šahanská trasa 45 km - reprezentuje možnosti cykloturistiky v regióne, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť 
ako neatraktívna rovina, bez možností aktívneho oddychu formou cyklistiky. Ide však o krajinný 
priestor, ktorý charakterizujeme ako zvlnenú rovinu až pahorkatinu. Je to krajina oddávna osídlená, 
s ťažiskom v stredoveku, preto tu nachádzame množstvo kultúrnych artefaktov. Najčitateľnejšia je 
história reprezentovaná v miestnych kostoloch
Hrušovská trasa 73 km - prezentuje krajinu východnej časti Hontianskej župy s jej atraktivitami a 
hlavnými lákadlami turistu dneška
Cyklomagistrála Dr. Téryho 82 km - táto trasa je najdlhšia a najnáročnejšia spomedzi všetkých hontianskych 
cyklistických trás. Pomenovaná je na počesť priekopníka turistiky MUDr. Edmunda Viliama Téryho, ktorý 
v koncom 19. storočia pôsobil v okolí Banskej Štiavnice

www.dudince.sk/cyklotrasyCYKLOTRASY HONTU

11. Múzeum Svätý Anton
Vzdialenosť od Dudiniec 36 km 

Unikátny neskorobarokový kaštieľ z roku 
1750 s pôvodným historickým interiérom, 
bohatými zbierkami nábytku, obrazov, 
grafík, porcelánu a poľovníckych trofejí, 
zachytávajúci život rodov Koháry a Coburg. 
Nádherný romantický park s  jazierkami 
a  kaskádami zachytáva krásy tunajšej 
prírody.

13. Banská Štiavnica
Vzdialenosť od Dudiniec 40 km

Bývalé banícke mesto ležiace uprostred Štiavnických vrchov je zapísané do svetového 
zoznamu UNESCO. Svoju slávu mesto získalo vďaka ťažbe striebornej rudy, vďaka čomu 
si  Banská Štiavnica vyslúžila prezývku „strieborné mesto“. Stopy dávnej minulosti sú vryté 
do okolitých domov, zámkov, ulíc a kostolov. Za povšimnutie stojí Starý a Nový zámok, 
Svätotrojičné námestie a Kalvária a ešte omnoho viac pokladov. 

12. Zrúcanina Čabraď
Vzdialenosť od Dudiniec 38 km 

Zrúcanina pôvodne  strážneho hradu 
z roku 1276 chrániaceho cestu vedúcu do 
stredoslovenských banských miest. V 16. 
storočí ho prebudovali na  protitureckú 
pevnosť, ktorá sa úspešne ubránila všetkým 
tureckým nájazdom. V 17. storočí hrad získali 
Koháryovci, ktorí ho po presťahovaní do 
pohodlnejšieho kaštieľa vo Svätom Antone v 
roku 1812 podpálili. Hrad odvtedy pustne.
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Ochutnávka regiónu Hont a Tekov

ZÁŽITKOVÉ VÝLETY
DO OKOLIA HONTU A TEKOVA

Okolie Dudiniec je bohaté na prírodné krásy, historické pamiatky a rôzne atraktivity. 
Organizovaním zážitkových výletov chceme spestriť program a voľný čas kúpeľných hostí 
počas ich pobytu v Dudinciach, a zároveň im umožniť spoznať aj okolie regiónu HONT a 
TEKOV. Ponuka výletov sa aktualizuje týždenne na obrazovkách v ubytovacích zariadeniach 
a na našej webovej stránke www.dudince.sk. Viac informácií k výletom sa dozvedia hostia 
aj v našom turisticko informačnom centre alebo telefonicky: 0917 810 274.

Sebechleby
STARÁ HORA
národopisné múzeum 
v pamiatkovej rezervácii
ľudovej architektúry 

Želiezovce Mestské múzeum 
a pamätná izba Franza Schuberta
kaštieľ Esterházyovcov, Sacherova torta

Ostrihom a Vyšehrad spoznávanie 
histórie miest na krásnom modrom Dunaji

Budapešť návšteva hlavných turistických 
atrakcií mesta: Námestie hrdinov, bazilika sv. 
Štefana a i.

Levice prehliadka historického mesta spojená 
s návštevou ruiny Levického hradu, expozície 
Tekovského múzea a synagóga

„Koštovka 
regionálnych vín“ 
Pivnica Chrastavá hora 
Súdovce
Genius loci čarokrásnej 
panenskej prírody súdovských 
viníc

Banská Štiavnica banícke „strieborné 
mesto“ zapísané do svetového zoznamu 
UNESCO s množstvom historických pamiatok

Pivnica Mihálik Terany
ochutnávka regionálnych vín
v tradičnej tufovej pivnici

Pukanec
história baníckeho mestečka 
v miestnom múzeu a tradičná 
hrnčiarska dielňa

Sv. Anton
neskorobarokový kaštieľ z roku 
1750 s pôvodným historickým 
interiérom a poľovníckou 
expozíciou

Hronský Beňadik 
prehliadka kláštora
druhé najstaršie opátstvo na 
území Slovenska a rodinná 
farma Arónia Tekov

Lišov Múzeum 
a galéria masiek
ojedinelá zbierka masiek 
z celého sveta, keltské 
obydlia, tradičná lišovská izba

Brhlovce prehliadka 
skalných obydlí
súbor skalných obydlí 
vytesaných do tufového 
podložia Štiavnického 
stratovulkánu

Súdovce lisovňa olejov a ochutnávka 
produktov: rodinná lisovňa za studena lisovaných 
rastlinných olejov
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Vstupná brána za poznaním Dudiniec a okolia

TIC v Dudinciach ponúka návštevníkom, 
kúpeľným hosťom a aj miestnym 
obyvateľom informačné služby o kúpeľnom 
meste Dudince a regióne Hont. Našim 
cieľom je oboznámiť návštevníkov o 
zaujímavých atraktivitách, ktoré by pri 
návšteve Dudiniec nemali vynechať, ako 
napríklad pramene vychýrenej minerálnej 
vody. Odporučiť kvalitné reštauračné 
zariadenia, dať tipy na osviežujúce lokálne 
vínko a samozrejme upozorňovať na pútavý 
kultúrno-spoločenský program odohrávajúci 
sa v kúpeľných domoch a hoteloch. 
Poradíme, ktorými lokálnymi cyklotrasami 
sa vybrať na dobrodružné poznávanie 
prírodných a kultúrnych pozoruhodností 

okolia, navigujeme ako sa dostať lokálnymi 
spojmi aj na zdanlivo nedostupné miesta 
Hontu. V našej širokej programovej ponuke 
výletov sa zameriavame výlučne na jednu 
destináciu, kde sa snažíme v danom mieste  
zaujať aj  chuťové zmysli návštevníkov, a to 
napríklad ochutnávkou Sacherovej torty 
v Želiezovciach, koštovkou vína vo Vínnej 
Jaskyni, olejov lisovaných za studena z 
lokálnych surovín v Súdovciach a alebo 
sladučkým medom z Lišova.  A samozrejme 
u nás v TIC-u si môžete zakúpiť darček, ktorý 
Vám bude Vašu návštevu v Dudinciach 
pripomínať. 

TURISTICKO INFORMAČNÉ 
CENTRUM

ADRESA
Kúpeľná 109, 962 71 Dudince

TELEFÓN
+421 917 810 274

www.dudince.sk

tic@dudince.sk



 Ekologická doprava v meste

  POŽIČOVŇA BICYKLOV,
ELEKTROBICYKLOV

A KOLOBEŽIEK
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Intenzívne sa rozvíjajúca cykloturistika 
a  ekologickejšie trávenie voľného času 
priniesli aj do tichých kúpeľov záujem 
o  moderný a zdravší spôsob trávenia 
voľného času. V priestoroch TIC zriadila 
naša OOCR Dudince požičovňu bicyklov, 
elektrobicyklov a kolobežiek. Požičovňa 
je určená nielen pre náročných ale aj pre 
rekreačných cyklistov, ktorí si chcú vyskúšať 
jazdu na elektrobicykloch. Výhodou 
zapožičania našich bicyklov a kolobežiek 
je, že k nim požičiame všetku potrebnú 
výbavu a  klienti si nemusia na pobyt 
nosiť vlastné zariadenia. Cykloturistika 
a  kolobežky sú ideálnym doplnkom ku 
kúpeľnej liečbe a posilňujú nielen telo ale 
aj myseľ. Po lokálnych cyklochodníkoch 
a turistických cestičkách navyše kúpeľní  
hostia a návštevníci Dudiniec spoznajú čaro 
miestneho regiónu a jeho atraktivity.



„S obsahom
dudinskej

minerálnej
vody“

www.balneakozmetika.sk
Balnea kozmetika Dudince
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