
 

 

 

 

A művészet és a történelem kedvelőit megragadja a Szlovákia nyugati részén, a 
Nyitrától (Nitra) nem messze fekvő Appony (Oponice) községben található a 16. 
században, reneszánsz stílusban épült két kastély (kis és nagy kastély). 

Az Apponyi-család birtoka volt, a kiskastélyt amely azt a 19. század közepén 
átalakította és kibővítette. Az utolsó építési módosítások következtében neogótikus 
elemeket kapott.  

A kiskastélyban jelenleg az Apponyi-

múzeum kapott helyet, amelyben többek 
között megcsodálhatjuk a falfestményeket 
és a vadásztrófeákat. A kiállítás 
megismerteti a látogatót a jelentős magyar 
nemesi Apponyi-nemzedék történelmével, 
amelyből az albán királynő, Apponyi 
Gerardine is származott. 

A két késő reneszánsz kastély közül a 
nagyobbikat 1844 és 1846 között 
bővítették. Benne található a híres 26 000 
kötetes Apponyi-könyvtár, melyet 1774-
ben alapított gr. Apponyi Antal Bécsben, 1855-ben ide költöztették át, számos 
könyvritkasága és pazar berendezése van. 

 
Az Apponyban (Oponice) található Apponyi 
Múzeum 1993-ban jött létre, és az Apponyiak 
nemesi családjának nyomait kutatja, akik először 
az itteni várban, majd később a községben 
található kastélyban laktak. 

Számos jelentős szobrász- és művészeti alkotás 
maradt fenn utánuk, amelyek némelyike épp 
ebben a múzeumban van kiállítva. Nagyon 
értékes fennmaradt gyűjtemény az Apponyiak 
könyvtára, amelyet láthatnak is a látogatók a 
kastély megtekintése folyamán. 

A múzeum gyűjteményi alapját még empíre-kori bútorok, vadásztrófeák, az itteni 
Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt templomból való egyházi kegytárgyak 
valamint a család tagjainak fennmaradt portréi is gazdagítják. 

A kastély földszintjén került elhelyezésre a második világháború végéről származó, 
repüléssel kapcsolatos tárgyi leleteket, valamint azon amerikai B-17-esek lezuhanásai 
körüli történeteket felölelő tematikus kiállítás, amelyek az itteni Tribecsi-hegységben 
(Tribečské pohorie) fejezték be pályafutásukat. 

A községben a múzeum gondnokával való megegyezés után megtekinthető: 

• az Apponyiak templom alatti családi kriptája, 

• a Szent Péter és Pál templom, első említése 1244-ből való. A romás 
stílusban épült templomot a 18. században újjá építették klasszikus 
templommá. Orgonáját 1869-ben építették. Ma orgonahangversenyeknek 
helyszíne. 

• a nagy kastély, (ma luxus kastélyhotel****) 

• esetleg fel lehet kapaszkodni az Apponyi vár romjaihoz, amely a község és 
a környék domináns épülete – épületmaradványa. A várat védelmi célokkal 
építették a 13. században. Az Apponyi család birtokába 1392-ben kerül. A 
várat 1542-ben reneszánsz stílusban korszerűsítették. Az Apponyiak a 17. 
században hagyták el a várat, így az magára maradt és pusztulásnak indult. A 
II. Rákóczy Ferenc felkelésének leverését követően (1708) a császári seregek 
lebontották, azóta romokban hever. 2000-ben társaság alakult, hogy 
megmentsék a várat, kitisztították, és tervezik a rendbehozatalát a tető 
újraépítését is. 

 

Apponyi kastély(ok) 

Kategória Kastély, kastélyszálló, múzeum 

Regió Szlovákia, Felvidék 

Megye  

GPS 48.46402220 , 18.14849138 

Helység 95614 Appony (Oponice) 

Cím Oponice 271. 

Frissítve 2013.04.07. 

 

WEB cím http://www.chateauappony.sk/ 

Képalbumom http://www.kastelyok-utazas.hu/Lap.php?cId=967&kId=967 

e-Mail  

Telefon Recepció: +421 38 3238 111, étterem: +421 38 3238 402 

Megjegyzés Apponyi kastélyhotel**** - Château Appony **** 
GPS: 48.470585 , 18.145481 (Kiskastély, múzeum) 

A kastélyban a személyzet szlovákul, angolul, németül beszél. 

Apponyi múzeum 

Hivatkozások, források: 

http://www.chateauappony.sk/ 
http://www.oponice.sk/historia/ (szlovák nyelvű) 
http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=4&idp=2676 
http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?idp=3806&l=4 

Appony (Oponice) település és az Apponyi kastély története 



 

 

Az Apponyi nemesi család reneszánsz kastélya költséges felújítás után egy luxus 
szállodává alakították át, megtartva a híres barokk könyvtárat.  

 

Az egyedülálló szálloda komplexumba elegáns és tágas szobákat, fényűzően 
berendezett apartmanokat alakítottak ki, a kastély csodálatos történelmi tereit 
megtartva 
A kastélyban vendégeskedett személyiségek tagjai: az elnöki dinasztia Roosveltovcov, 
Josephine Baker, Maharadzsa Patiala, Thomas Cardeza Titanic, Queen Geraldine 
Albánia és még sokan mások.  
A szálloda elegáns étterme a "Songe", ami a szálloda büszkesége, gasztronómiai 
élmény kellemes környezetben, "lobby bar" széles választékát biztosítva a márkás 

szeszes italoknak.  

A látogatók kényelmét szolgálja a modern wellness-medence, pezsgőfürdő, szauna és 
masszázs.  

Park, amely körülveszi a kastélyt egy oázis a ritka fákkal és a park tóval. Ebben a 
gyönyörű területen van kialakítva két teniszpálya, mesterséges világítással ellátva. 

Apponyi  Kastélyszálló**** - Château Appony **** 



 

 

 
A személyes látogatásra 2013.04.07-én került sor. 

Udvarias, készséges vendégfogadás, sajnos magyar nyelvű nincs a személyzet között, 
de angolul, németül értenek, beszélnek. Ízletes ételeket főző konyha, mink német 
nyelvű étlapot kértünk. Az étterem és a kávézó a földszinten lévő boltíves 
helyiségekben került elhelyezésre, a berendezés egyszerű, de mégis elegáns 
megjelenést biztosít, a számla POS terminál használatával bankkártyával, az asztalnál 
fizethető. 

A kastélyban elhelyezett Apponyi könyvtárat vezetéssel lehetett megnézni, belépő 6 
€/személy, vezetés szlovák nyelven. 
Az épületet példásan helyreállították, a fő épület képét nem rontva egy üveg folyosóval 
van összekötve a wellness épülete, ahol belső medence is van. A kastély bejárata előtti 
terület díszkövezett, a parkban lévő sétautak vékonyan szórt zúzott kövesek. 

Az épülethez közel van kialakítva a sorompóval zárt parkoló, a park gondozott, autóval 
érkezéskor-távozáskor közvetlenül oda lehet állni a szálloda bejáratához. 

Személyes tapasztalat, saját képek 



 

 

 

 


