
Kúpeľný ostrov PZ 

  

Balneotarapia a topoľová aleja Budova Balneoterapie 

  

Budova kúpaliska Eva Centrálna topoľová aleja 

  

Cyklochodník po nábreží Váhu Golfové ihrisko 

  
hlavná cestná komunikácia parku popri slepom 
ramene Váhu 

Informačný systém pri vstupe do parku z 
kolonádového mosta 



  
javorová aleja pri vstupe na kúpeľný ostrov z 
kolonádového mosta 

kvetinové záhony pri topoľovej aleji 

  

oplotenie kúpaliska Eva platanová aleja na nábreží Váhu 

  

Plocha pod kolonádovým mostom 
plocha trávnikov na ľavo od vstupu na kúpeľný 
ostrov 

  

Pohľad na golfové ihrisko pohľad na vstup do Dominovej aleje 



  

Prístupová platanová aleja Reštauračné zariadenie v parku 

  

Tenisové kurty Topoľová aleja pri spoločenskom centre 

  

Voliéra vstup na kúpeľný ostrov z kolonádového mosta 

 

 

Vtáčia voliéra  

  



Kúpeľný park NKP 

  
cedrovec zbiehavý s Magnóliou pri vstupe do LH 
Thermia 

Dominova aleja 

  

Fontána pre LD Irma Hlavný vstup do Pro Patrie 

  

jazierka kamenné prvky skalky 

  

kvetinová úprava v priestore pred jazierkami Pawlovnia plstnatá pred Napoleónskymi kúpeľmi 



  

plocha pred LH Thermia so sochami popínavky na stĺpoch napoleónskych kúpeľov 

  

Predpolie Thermie so sochami Rehabilitačný chodník za Pro Patriou 

  

Skalka s jazierkom v parku strihané tisy pred KH Thermia 

  

výsadba letničiek pre Napoleónskymi kúpeľmi Záhrada Pro Patrie 

  



Park Thermie NKP 

  

barokové črepníky na terase hotela detail torza kamennej vázy 

  

detal plaveckého bazéna fontána dievčaťa s rybou a kamnnými sochami 

  

fontána, sochy Putty, terasa kamenné napájadlo v parku 

  

kamenné prvky v parku kamenný chodník v parku 



  

platan s torzom  kamennej vázy platan v strede parku 

  

pohľad do parku z terasy hotela pohľad na park s kúpacím bazénom 

  

rehabilitačný chodník v parku skupiny stromov parku 

 

 

sochy Putty pri fontáne  

  



Sad A. Kmeťa - mestský park 

  

Amfitáter v parku Amfiteáter   pohľad z parku 

  

Amfiteáter  pohľad amfiteáter  z hora 

  
Barokové pieskovcové balustrády pred hotelom 
Slovan 

Budova Balneologického Múzea 

  

Detské ihrisko pri kine detské ihrisko pri Váhu 



  

Drevená socha v parku Fontána pred hotelom Slovan 

  

Hlavná pagaštanová aleja parku Hotel Park Avenue v parku 

  

Hotel Park Avenue Kamenná fontána pred kinom Fontána 

  
Kamenná socha v parku pohľad z ulice Pod 
Párovcami 

kamenná terasa 



  

Kamenné lavičky v parku Kamenné lavičky 

  

Kŕmidlá v parku Kúpeľná dvorana 

  

Kursalón kvitnúca magnólia pred kinom Fontána 

  

Mlatové komunikácie v parku okolie Kursalóna 



  

Oplotenie hotela Slovan P4080013 

  
Pagaštanová aleja ukončená rondelom s 
fontánou 

Plocha pred hotelom Slovan 

  

Pohľad do parku z Kolonádového mosta pohľad do parku z ulice Pod Párovcami 

  

Skupina čiernych borovíc Socha Ľ.Wintera v parku 



  

Sochy pri detskom ihrisku Vstup do parku od kina Fontána 

 


