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Slovenské lázeňské město Trenčianske Teplice ukrývá nový 
turistický a gastronomický poklad. Na rozhraní promenády 
a parku si dva podnikatelé a kamarádi, Pavel Sirotný a Michal 
Hajský, otevřeli elegantní provozovnu Likérka Trenčianske Teplice.  
Svou architekturou a designem oživuje někdejší noblesní atmosféru lázní ze 
začátku 20. století, avšak ve svěžím moderním stylu. Díky unikátnímu konceptu 
se stala nejlepším HoReCa interiérem soutěže INSAID AWARDS 2021 a vysloužila 
si také nominaci na prestižní architektonické ocenění CE.ZA.AR. V kavárně 
a aperitiv baru si můžete objednat signature drinky namíchané z vlastnoručně 
vyráběných spiritů. Likérka je ideálním místem, kde strávit příjemný večer 
s koktejlem a malým snackem, nebo si vychutnat nedělní pohodu při kávě 
a dezertu. Můžete přitom obdivovat samotnou destilerii, která je od kavárny 
oddělena pouze skleněnou stěnou. Vlastní destilerie byla snem obou majitelů. 
Jejich řemeslný gin TOISON i bylinný likér Dr.Kramer mají na kontě řadu 
světových ocenění za chuť i obalový design, jako Red Dot Design Award, ISC, 
Pentawards a IWSC. Nádherné láhve vyprávějí příběhy o regionu i místních 
legendách a můžete si je zakoupit v obchůdku, který je součástí Likérky, 
případně si domluvit řízenou degustaci s prohlídkou výroby.

VÝLETY PO SLOVENSKU

Likérka Trenčianske 
Teplice 
Kavárna a destilérka 
světově oceněných spiritů

Vyhlášený gin TOISON 
inspiroval majitele k vytvoření 

prvního slovenského barevného 
ginu TOISON RUBY RED, který 
byl představen letos. Červený 

gin vychází z původní receptury 
TOISON z lučních bylin, koření 
a citrusů, tentokrát ji však oživuje 

jemný dotek malin, jahod 
a plodů černého bezu. Vynikne 
samotný, ale také v koktejlech.

Namíchejte si 
letní drink

TOISON RUBY RED & TONIC

• 40 ml červený gin  
      TOISON RUBY RED
• 100 ml tonic
• led
• plátek pomeranče nebo  
      růžového grepu

K servírování použijte  
G&T sklenici.

První slovenský 
červený gin
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Na Sychrově  
pobyl 9krát  

i Antonín Dvořák

Poloha 
Státní zámek Sychrov 

se nachází na severu ČR 
v Libereckém kraji. 

Parkoviště najdete přímo 
u vstupu do dvora zámku. 

Do Sychrova se ale 
dostanete snadno i vlakem. 
Ze stanice je to pak k hradu 

(částečně do kopce) asi 
1 km, přičemž cestou budete 
mít krásný výhled na Ještěd. 

Prohlídkové okruhy
Novogotický klenot Rohanů 
vás provede po interiérech 
zámku. Pak je k dispozici 
prohlídka druhého patra 

a východního křídla – 
Soukromé apartmány 

Arthura a Gabriely 
Rohanových, prohlídka 

Zlatý poklad, Areál 
a specializovaná prohlídka 

pro děti s princeznou. 

Vstupné  
a otevírací doba
Rozvrh jednotlivých 

prohlídek i s cenami okruhů 
najdete na webové stránce 

zamek-sychrov.cz. Prohlídky 
s princeznami pro děti se 

konají jen během července 
a srpna. Využít je ale můžete 

každý den od 10:00 
do 16:00. Děti do 5 let mají 

vstup zdarma.

Sokolnictví
Během prázdninových 
měsíců se ukázky konají 
každou neděli s výjimkou 

17. 7. a 21. 8. Časy začátků 
jednotlivých ukázek jsou 

vždy v 10:00, 13:00 
a 15:00 hodin. Vzhledem 

k tomu, že se jedná 
o venkovní produkci, mohou 

být jednotlivé ukázky 
ovlivněny vývojem počasí.

Anglický park
26hektarový nádherný 
zelený park je jednou 

z nejkrásnějších botanických 
sbírek v České republice. 

Park milovali i velikáni české 
hudby J. Suk a A. Dvořák, 

kteří toto místo často 
navštěvovali. Každoročně 
se zde proto koná hudební 
festival „Dvořákův Turnov 

a Sychrov“.

Novogotický zámek Sychrov sloužil původně jako rezidence francouzského rodu Rohanů. Na nádherně zařízeném 
zámku s krásnou řezbářskou výzdobou je umístěná i největší sbírka francouzského portrétního umění 

ve střední Evropě. Zámek je výborně zachován (dokonce je zde pro významné hosty i královské apartmá, kde 
kdysi přespával např. francouzský král Karel X., pruský král Vilém I. nebo rakouský císař František Josef I.), 

takže během návštěvy si budete moci snadno představit, jak se žilo šlechtě ve druhé polovině 19. století. 
Návštěvu na zámku si navíc naplánujete snadno, protože je celoročně otevřen sedm dnů v týdnu.

HRADY A ZÁMKY

Zámek Sychrov


