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Město Bojnice je často nazývána Avignonem střední Evropy. Nad městečkem se tyčí ve své
éterické kráse pohádkový hrad hraběte Pálffyho. Národní kulturní památka Zámek Bojnice patří
pod Slovenské národní muzeum.
Romantický zámek s věžemi je zdálky viditelnou dominantou Ponitří, jedná se o jednu z
nejstarších a nejvýznamnějších památek Slovenska.

Zámecký okruh návštěvníky provede po místnostech Bojnického zámku, galerijní okruh
představí návštěvníkům zajímavé umělecké sbírky formou galerijní expozice. Zámecký okruh
sestává z hraběcího bytu, Středního hradu, hrobky rodiny Pálffyů, francouzského parku a
jeskyně.
Tento zámek zná mnoho Čechů z české filmové klasiky Šíleně smutná
princezna s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem nebo z koprodukční pohádky o
princezně Fanthgiro.

Hned v podzámčí nalezneme Národní Zoo Bojnice, která vznikla na základě usnesení Rady
KNV v Nitře dne 28. prosince 1954, takže se jedná o
nejstarší ZOO na Slovensku
.
Zoo je ideální místo odpočinku a rekreace pro celou rodinu.
Svým založením je areál Bojnické zoo předurčen pro rekreaci a odpočinek.
Podhorský areál v blízkosti lázeňského městečka s čarokrásným zámkem má svou
neopakovatelnou atmosféru.
Procházka po zoo vede i mezi zalesněnými plochami a místy s původním karpatským lesem.

Snad každý z nás se občas podívá na oblohu, kde ve výšce majestátní krouží dravec. No ne
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každý má možnost kochat se jeho krásou zblízka ... Dravci člověka fascinovaly odjakživa, proto
vedle sebe kráčejí už tisíciletí. Sokolnické skupina Aquila v přírodním amfiteátru vedle
Bojnického zámku
Vám přiblíží mistrovské umění, které od
dávných dob využívali vznešení a mocní panovníci - umění sokolníků. V atraktivním programu,
během kterého sokolníků vystupují ve věrohodných dobových kostýmech, se dozvíte mnoho
zajímavého ze života pánů oblohy - vznešených dravců. Mimo jiné i to, že dravého ptáka v
podstatě není možné zkrotit.

Když už jste ve městě Bojnice, určitě nevynechte Muzeum pravěku. Unikátní Prepoštská
jeskyně umožňuje zažít výlet do doby kamenné v moderní době 21. století. Navštivte Muzeum
pravěku a Prepoštská jeskyně je jediné muzeum tohoto druhu na Slovensku. V originální
lokalitě, kde neandrtálci kdysi opravdu žili. Objevy zde Pravěký svět záhadných neandrtálců a
vykročíte do dávných dob historie našeho lidského rodu, kdy se tvrdě bojovalo o holý život.
Během denní prohlídky Vás čeká Pravěký kvíz s otázkami. Noční prohlídka za svitu hořicích
pochodní a někdy i v přítomnosti poletujících Netopýrů, které zde žijí od nepaměti, tato
prohlídka má obzvlášť tajemnou atmosféru.

Region Horní Nitra - Bojnice patří k nejpozoruhodnějším na Slovensku. Jeho
jedinečnost pramení z nevšedně bohatého výběru rozmanitých zážitků v každém období
roku, které jsou namíchány jako pestré barvy na paletě malíře

Objevte historii pravěkého světa tajemných neandrtálců, éterickou krásu nejromantičtějšího
slovenského zámku, barokní nádheru církevních památek, sestupte do podzemí - tmavého a
nebezpečného království horníků, procestujte úžasný svět živočišné říše v nejstarší ZOO na
Slovensku, obdivujte umění sokolníků a šermířů z dob temného středověku, vyzkoušejte jízdu
na koni, golf, let balónem, seskok padákem, vyražte na turistiku, výšlapy na kolech, sbírejte
voňavé hřiby v nádherných lesích, poslouchejte na koncertech jazz, rock, pop i folklór, navštivte
hvězdárna a zkoumejte hvězdy na obloze, přiložte na dlaň raka říčního v jediné račí farmě na
Slovensku, obujte lyže a pak skočte rovnou do termálních bazénů s blahodárnými účinky
léčivých pramenů ...
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