
Hotel Kaštieľ Mojmírovce (ubytovacie zariadenie) 

 

V tesnej blízkosti námestia sv. Ladislava v Mojmírovciach sa rozprestiera pôvodný 

anglický park, ktorého dominantou je zrekonštruovaná fontána a štvormetrové sochy svätých 

a patrónov. Súčasťou parku je národná kultúrna pamiatka z 18. storočia – Kaštieľ 

Mojmírovce. 

Kaštieľ ponúka bohatý prierez históriou a nezabudnuteľný kultúrny zážitok, ako jediný 

hotel na Slovensku v takejto rozmanitej podobe. Vstupnú halu kaštieľa zdobia pôvodné 

tereziánske lustre, reštaurované do modernej podoby a portréty najznámejších Slovákov 

v životnej veľkosti. Ústredná chodba kaštieľa sa volá „Chodba tolerancie“. Steny chodby 

zdobia symboly najväčších svetových náboženstiev a niekoľko desiatok portrétov filozofov, 

spisovateľov a vedcov, ktorí ovplyvnili svetovú históriu. Ďalšou zaujímavou 

chodbou v kaštieli je chodba, ktorú zdobia výjavy z Dobšinského ľudových rozprávok. Okrem 

rozprávok sú tu zachytené aj najznámejšie hrady a zámky Slovenska a strašidlá a 

strašidelné príbehy, ktoré súvisia s kaštieľom a jeho prostredím. Na mieste, kde stála 

botanická zimná záhrada rodu Huňadyovcov, je dnes plavecký bazén. Samotný interiér 

bazéna je jedinečný a i dnes pripomína zimnú záhradu. Na jeho strope sa nachádza jedna z 

najväčších súčasných malieb na Slovensku &quot; Kvety orchideí &quot;, od akademickej 

maliarky Jany Farmanovej–Šabíkovej. Súčasťou kaštieľa  je tiež  sála, pripomínajúca 

všetkým návštevníkom, že Mojmírovce sú rodiskom grófa Grasalkoviča. Steny sály zdobia 

portréty samotného Antona Grasalkoviča a jeho panovníčky  Márie Terézie v životnej 

veľkosti, makety najvýznamnejších stavieb, ktoré dal gróf postaviť,  ako aj dobové erby 

a brnenia. 

Veľkou zaujímavosťou je ikonový salónik so 130 – ikonami, ktorý je svojho druhu jediný 

na Slovensku. Ako jediná na Slovensku bola zriadená Pamätná izba Björnstjerne Björnsona –

 obhajcu Slovákov. Reštaurácia je zriadená v poľovníckom štýle tak, ako bol pred 

rokom 1945 zariadený celý kaštieľ. Lovecké trofeje  dopĺňajú moderné obrazy 

s poľovníckou tematikou. „Chodbou kópií obrazov “ od najvýznamnejších svetových 

maliarov sa dostanete do prezidentského apartmánu, v ktorom na stenách nájdete portréty 

všetkých československých a slovenských prezidentov. V pivničných priestoroch kaštieľa sa 

dnes nachádza klenbová tehlová vínna pivnica, ocenená cenou BRICK AWARD 2010 

za architektúru. 

Atmosféru vínnej pivnice dotvára zbierka 120 obrazov s tematikou vína. Originálne je využitý 

i ďalší podzemný priestor. Je v ňom vybudovaná krytá trojdráhová strelnica na krátke guľové 



zbrane 25m, s celoročnou prevádzkou. Je to jediná strelnica, ktorá bola vybudovaná v 

národnej kultúrnej pamiatke. 

Lákavú kombináciu histórie, pokojného prostredia uprostred parku a komfortného ubytovania 

nájdete v kompletne zrenovovaných izbách a apartmánoch priamo v priestoroch Kaštieľa z 

18.storočia a priľahlej zrekonštruovanej depandance budove – Žrebčín. 

Celková kapacita ubytovania – 84 lôžok. 

 

Kontakt 

Recepcia hotela: +421 37 77 98 201 / +421 907 846 040 

Bowling Bar, fitness: +421 37 77 98 200 

E-mail: recepcia@kastielmojmirovce.sk 

Webstránka: www.kastielmojmirovce.sk 

 

 

 

 

http://www.kastielmojmirovce.sk/

