
  

 

PROGRAMAJÁNLÓ PÁRKÁNY ÉS KÖRNYÉKE 

 

Párkány története 

A város területén már a kőkorban is éltek emberek. A római korban ezen a területen állt az „Anavum” nevű helyőrség. A várost 
kezdetben valószínűleg Nána és Kakath települések alkották. A Kakathvár nevú nyári székhelyet a magyar Árpád fejedelem fia 
építette a 10. században. Kakath fokozatosan jelentős településsé vált, dél- és nyugateurópai középkori kereskedőinek valamiféle 

városi helyévé lett. A tatárjárás idején a települést megerősítették, ettől a kortól használta a „Párkány” nevet, egészen 1948 – ig, 
amikor a volt Csehszlovák Köztársaság belügyminisztériumi rendelete alapján Štúrovóra nevezték át. 

 

Párkány, Vadas Termálfürdő 

Párkány elsősorban fürdőváros. A VADAŠ THERMAL*** üdülőkomplexum joggal ismert határainkon túl is. 10 000 látogató feletti 
befogadóképességével, felújított, különböző méretű medencéivel, fedett úszómedencéjével, új falatozóival és sportolási 
lehetőségek sorával ideális feltételeket biztosít minden nap-és vízimádónak. A strandon hét külső és két fedett medence található, 

köztük egy masszázs medence, külső, egész évben használatos ülőmedence, egy Szlovákiában egyedülálló mesterséges 
hullámverésű medence és egy 3800 m²-es területen elhelyezkedő lagúna. A medencéket 130 méter mélységből feltörő termálvíz 
látja el, amelynek hőmérséklete 39 °C. 

 

 

VadasLand szórakozó központ  

A párkányi Vadas Termálfürdő területén egy halastó körül helyezkedik el, szép környezetben. Kiváló hely a kikapcsolódásra, 
pihenést és az alábbi szórakozási lehetőségeket nyújtja minden korosztály számára:  



  

 

   

 

 

VadasLand kalandpark 

A park 54 akadályt foglal magába. Legújabb és 

legbiztonságosabb kalandparkok közé tartozik és úgy tervezték, 

hogy minden korosztály számára megfelel. A park teljes 

világítással rendelkezik, igy este is lehet használni.

 

 
 
 

Vizibicikli 
 
A tavon vizibicikli és csónak kölcsönzésre van lehetőség. 

Korszerű és kényelmes vizibicikliket lehet bérelni az aktív 

pihenéshez, igazi szórakozást nyújtva családok, barátok 

számára. 

 
 

 

 

Minigolf 

A tó közelében minigolfozásra is van lehetőség. 18 pálya 

biztosítja a szórakozást minden korosztály számára. Akár 

versenyzés a cél, akár könnyed szórakozás, ez a sport kiváló 

időtöltést nyújt mindenki számára. 

 
 
Horgászat 

 
A tavon csak a sporthorgászat engedélyezett, 
kötelező szakáll nélküli horog, szák és halmatrac 

használata, valamint a horgászrend betartása. A tó egész 
évben látogatható: 2 hektár vízfelület, melynek átlag 
mélysége 1,7 méter. A leggyakrabban előforduló halak: 
ponty, kárász, amur, csuka és harcsa. 
 

Nincs szükség halászengedélyre, elég venni horgászjegyet. 
 

Napijegy ára 10 euro/személy (május-szeptember 6:00 - 
21:00) 

 
 

 

 

 

 

Wakeboard 



  

 

Gokart pálya 

Közvetlenül a Vadas Thermalfürdő mellett található. 
Maradandó élményt nyújt a három hektáros területen 
elhelyezett pálya, természetes és mesterséges 

terepakadályokkal. 
Többféle szórakozási lehetőségeket biztosít, mint például: 
légvárak, elektromos autók, terepjárók, elektromos 

és benzines gokart, elektromos quad. A terület 
terepjárózás programok tökéletes helyszíne. A pálya 
használható a helyszínen sofőrrel, vagy sofőr nélkül bérelt, 
vagy saját járművel is. A gyerekeknek külön terepes és 

gokart pálya is épült. 

 

 

Mária-Valéria híd  

 

 

Párkány kezdetektől fogva fontos átkelési pont volt. Már a 
római korban, majd az Árpád-házi királyok korában is 

működött átkelés Párkány és Esztergom között. A török 
korban pontonhíd épült a két part között, majd a 18. 
században repülőhidat helyeztek forgalomba, mely egészen 

a Mária-Valéra Híd megépülésig szolgált. Az új hidat 1895-
ben adták és I. Ferenc József lányáról Mária Valériáról 
nevezték el. A hídnak nem volt szerencsés sorsa. Az első 
világháborút ugyan sikeresen átvészelte, de végezetül a 

csehszlovák légionistáknak köszönhetően az első pillérje 
megsérült. Újabb csapás a második világháború végén érte, 
amikor a visszavonulók a három középső pillérjét 1944 

karácsonyán felrobbantották. A híd több évtizeden keresztül 
őrizte a második világháború emlékét, újjáépítésére csak 
ezredforduló után került sor, majd 2001 október 11-én újból 
átadták a forgalomnak. 

 

Párkányi városi múzeum  

 
 

A városi múzeum az egykori Frankl-ház ódon épületében, a 
sétálóutca végén kapott elhelyezést, mely 2004 májusában 
nyitotta meg kapuit a nyilvánosság előtt. A múzeum területi 
szemszögből nézve helyi jellegű, szakmai szemszögből 

pedig helytörténeti és néprajzi irányultságú, melyet a 
Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 2005. 
februárjában hivatalosan is felvett a jegyzékébe. Nyitva 

tartás: pénteken 08.30 - 11.30 / 12.00 - 16.00, szombaton 
zárva, a belépés díjtalan. 
 

 

 

Kerékpárutak 

 

 

A Duna mellett húzódó Duna menti kerékpárút Európa egyik 
legnépszerűbb kerékpáros túraútvonala. Része az Eurovelo 

6 – Európai Kerékpárút Hálózatnak, amely az Atlanti-
óceántól a Fekete-tengerig szeli át a kontinenst, és 
amelynek hossza 3 652 kilométer. Ebből a szlovákiai rész – 
Pozsonytól Párkányig – 238 kilométer hosszúságú. A 

kevésbé megerőltető túraútvonalak közé tartozik, ezért 
minden korosztály szívesen használja. Alkalmas a kisebb-
nagyobb kerékpártúrákra, rollerezésre, görkorcsolyázásra, 
futásra vagy „Nordic Walking”-ozásra. A kerékpárosok ezen 

a szakaszon megpihenhetnek például a dunamocsi 
csárdában, de érdemes megállni Karván is. E kis falucska 
Duna-partján páratlanul romantikus naplementében lehet 

részünk.  

Ajánlott a Burda hegység körüli útvonal: Párkány – Garamkövesd (5 km) – Helemba (7,5 km) – Leléd (7 km) – Párkány (11 
km)  

Távolság: 30,5 km, Emelkedő: 94 m 


