
AdrenalínGolf
Zmerajte si svoje sily na Divokej vode, leťte s vetrom o preteky, 
otestujte svoju rýchlosť, obratnosť a pevné nervy.

Nie všetky športy sú o sile a rých-
losti. Dôkazom toho je golf, kto-
rý je kombináciou športu, relaxu  
a spoznávania okolitej krajiny. Športovo založený návštevník Bratislavy, ktorý 

túži po adrenalínovom zážitku, má viacero 
možností, ako na vode, vo vzduchu alebo v prí-
rode otestovať svoju osobnú hranicu možností. 
Vyberte sa na Divokú vodu v Areáli vodných 
športov v Čunove, skočte na gumovom lane 
z mosta Lafranconi alebo zjazdite na bicykli 
špičkovú ale náročnú trasu Rohatka v Malých 
Karpatoch. Toto a ešte omnoho viac vám 
ponúka destinácia Bratislava.

V našich zemepisných šírkach golf ani zďa-
leka nepatrí medzi masovo rozšírené športy. 
Svojím spoločenským charakterom si už aj  
u nás získava čoraz väčšiu popularitu.

Okrem športovo-spoločenského zážitku sa 
môžu golfové rezorty v blízkosti Bratislavy 
pochváliť tiež čarovným prostredím a zna-
menitými reštauráciami.

Vyskúšajte novovzniknuté golfové ihriská 
a rezorty len pár minút od Bratislavy.

Pressburg Golf Club Dunakiliti, Maďarsko
9 jamkové golfové ihrisko, (prgc.sk)
Black&White golf resorts Bernolákovo
36 jamkový resort (golf.sk)
GC Elán Čierna Voda
9 jamkové ihrisko (gcelan.sk)

kyvadlový zoskok z mosta Lafranconi  
z výšky 25 metrov (jairo.sk) 
rafting v Areáli Divoká voda v Čunove 
(divokavoda.sk)
zorbing, štvorkolky, lukostreľba 
v Action Park Čunovo (actionpark.sk) 
VW-Offroad Parcours (offroadvw.sk), 
speedball, klasický či laserový paint-
ball v Bratislave (spaceworld.sk)
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Turistické informačné centrum Bratislava
Historické centrum, Klobučnícka 2, Bratislava
telefón: +421 2 16 186, e-mail: touristinfo@visitbratislava.com

Letisko Bratislava
telefón: +421 2 381 039 88, e-mail: airport@visitbratislava.com

Bratislava Bike Point
Parkovisko reštaurácie UFO, 
Viedenská cesta, Bratislava
telefón.: +421 907 683 112
e-mail: info@bratislavabikepoint.com
www.bratislavabikepoint.com
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Zaži mesto naplno
bezplatné cestovanie verejnou dopravou

bezplatná prehliadka mesta

ďalšie zľavy do výšky 50%

Získajte svoju kartu  
v turistických informačných 
centrách a u partnerov 
označených nálepkou.

SK

Šport & relax
zelené zóny pre relax 

tipy pre aktívnych návštevníkov

adrenalín v meste a jeho okolí 

Doprava: imhd.sk
Taxi: hopintaxi.com

Integrovaný záchranný systém: 112
Polícia: 158

motokárska Kart 
aréna (kartarena.sk)
curling v Bratislave 
(curling.sk)
letná bobová dráha 
na Kolibe 
(bobodraha.sk)
lezecký park Tarzánia 
v Devínskej Novej Vsi
(tarzania.sk)

umelé steny:
lezecké centrum 
Vertigo a lezecká 
stena K2 (najväčšia 
na Slovensku)
(lezeckastena.sk)
prírodné steny:
platňa nad električ-
kovým tunelom pod 
hradom (vysoká 
20 m) a Mekka do-
mácich lezcov skalné 
bralo Pajštún pri obci 
Borinka (výška 30 m)

tipy

Lezecké
dobrodružstvo

Tipy

Možnosti zapožičania bicyklov:
Bike Bratislava
Panenská 30, Bratislava
telefón: +421 948 884 997
e-mail: info@bikebratislava.sk
www.bikebratislava.sk



Príroda v mesteVodné športy Beh v meste Cyklistika
Bratislava je zelené mesto a zo žiadneho jej konca to nemáte 
ďaleko do parku či lesa, kde sa dá zdravo relaxovať.

Z času na čas je dôležité urobiť niečo dobré pre svoje telo  
a  behanie je ideálnou alternatívou pre precvičenie celého tela. 
Bratislava ponúka veľa možností bežeckých trás a podujatí.

Medzi obyvateľmi Bratislavy je bicyklovanie veľmi populárne. 
V meste a jeho okolí je niekoľko novovybudovaných cyklotrás, 
ktoré majú priame napojenie na cyklotrasy regionálneho  
a európskeho významu: Eurovelo 6 a 13.

Bratislava leží na rieke Dunaj, mesto však obklopuje aj 
niekoľko nádherných prírodných jazier, napríklad Zlaté 
piesky, Rusovce, Malý a Veľký Draždiak. Jedinečný aktívny 
zážitok ponúka Areál vodných športov v Čunove.

V súčasnosti 22 hektárový park, Horský 
park, bol zriadený už koncom 19. storočia 
a dodnes sa môže pýšiť pôvodnou flórou a 
faunou. Možno si tu dobre zabehať, trénovať 
rýchlu chôdzu alebo zacvičiť (horaren.sk). 

Oázou oddychu pre domácich i zahraničných 
hostí je lokalita Železnej studienky a s ňou 
susediaca tzv. Partizánska lúka. Nájdete tu 
lákavé cyklistické a bežecké trate, mini fut-
balové ihrisko a ihriská s tvrdým povrchom 
pre basketbal či volejbal. Pod televíznou ve-
žou Kamzík je dobrodružná letná bobová 
dráha pre malých i veľkých návštevníkov 
(bobodraha.sk).

Zo sedačkovej lanovky k dominante Bratisla-
vy, televíznej veži Kamzík, ktorá je v lokalite 
Koliba, je nádherný výhľad na mesto. Z výšky 
sa návštevník pokochá aj nádherným výhľa-
dom na jeden z najstarších lesov v pohorí 
Malých Karpát. Z centra mesta sa k lanovke 
dostanete za menej ako polhodinu. Lanovka 
zvezie Vás i Váš bicykel.

Bežecká trasa Promenáda (zaznačené na 
mape): Stredne náročná trať pre rekreač-
ných aj profesionálnych bežcov v celkovej 
dĺžke 10 000 metrov. Trať je prevažne rovi-
natá s minimálnym prevýšením 15 metrov 
pri výbehoch na lávku Mosta Lafranconi 
a  lávku Mosta Apollo. Dominantou mest-
skej časti trate je scenéria historického cen-
tra mesta a Bratislavského hradu. Petržalská 
časť vedie cez Pečniansky les a popri Sade 
Janka Kráľa - najstaršom verejnom parku  
v strednej Európe. Zmeny smeru trate sú 
označené informačnými šípkami a vzdialenosť 
označujú obojstranné kilometrovníky.

V Bratislave sa môžete zúčastniť rôznych 
maratónskych behov, ale aj si kedykoľvek 
dobre zabehať. Napríklad na promenáde 
popri Dunaji , či pre nenáročnejších bežcov 
odporúčame bežecký okruh v starom parku 
Sad Janka Kráľa alebo pri Malom a Veľkom
Draždiaku v mestskej časti Petržalka.

Teplé a slnečné počasie, ktoré je príznačné pre tento región, láka od mája do 
októbra k vode alebo na kúpalisko či plaváreň. (Zoznam kúpalísk v Bratislave 
a okolí nájdete na www.visitbratislava.com) 

Areál vodných športov Čunovo svojím vybavením spĺňa najvyššie kritériá 
kvality. Konali sa tu Majstrovstvá Európy i sveta vo vodnom slalome. Sú tu 
aj tréningové možnosti pre špičkových vodných slalomárov a raftérov, ale aj 
pre amatérskych športovcov a adrenalínových nadšencov (divokavoda.sk). 
Dunaj a jeho mŕtve ramená lákajú kajakárov, ktorí obľubujú skôr tiché 
vody a radi by pádlovali na Malom Dunaji. Kajaky si je možné vypožičať 
v Karloveskej zátoke. Pre milovníkov objavovania nových miest odporúčame 
celodňový výlet na kanoe, odkiaľ môžete vychutnávať nedotknutú prírodu 
Malého Dunaja (authenticslovakia.com)
Rýchločlny, skútre a vodné lyže je možné odskúšať priamo na Dunaji alebo 
na jazere Zlaté piesky. Po športovom výkone si môže každý návštevník 
oddýchnuť opäť na vode počas vyhliadkových alebo party plavieb po Dunaji. 
(vyletneplavbypodunaji.sk, speedboats.sk)
Hydrospeed, wakeboarding čiže splav na divokej vode na doske alebo jazda 
na doske za motorovým člnom zdvihne adrenalín všetkým návštevníkom. 
Ponúka ich Areál vodných športov Čunovo. (divokavoda.sk)
Blízko centra, na petržalskej strane Dunaja, každoročne ožíva mestská 
pláž Magio. Dá sa tu kedykoľvek zahrať volejbal a od júna do augusta je 
pripravený bohatý tréningový program pre aktívnych návštevníkov pláže.

Južný (pravý) breh Dunaja (Hrádza) 
smerom na vodnú priehradu v Čunove 
je najobľúbenejšia trasa cyklistov, bežcov 
a korčuliarov. Cestou sa možno zastaviť 
v múzeu moderného umenia Danubiana 
Meulensteen Art Museum (približne  
15 kilometrov od centra, danubiana.sk). 
Odtiaľ trasa pokračuje až k mestu Štúrovo. 

Bikepark Koliba – v  lokalite Železnej 
studničky je pre milovníkov horských 
bicyklov a rýchlosti celoročne k dispozícii 
downhillová zjazdová trať s prekážkami 
Rohatka (dĺžka 1920 m) a jej kratší variant 
Driver 8 (1300 m). 

Cyklotrasy Bratislava

Národný beh Devín 
Bratislava: najstaršie 
bežecké podujatie už 
od roku 1947 (11 625 m)
devin-bratislava.eu
ČSOB maratón 
(42,195 km), Night run,
bratislavamarathon.com
History Run – okruh 
historickým centrom 
mesta (cca 6 km, gorun-
ningtoursbratislava.com)
Color run (runincolors.sk)
Wings for life (wingsforli-
feworldrun.com)

Výborné horské cyklistické 
trate sú k dispozícii fanúši-
kom dvojkolesových priateľov 
na značených trasách okolo 
Bieleho kríža a televízneho vy-
sielača Kamzík, lesných ciest 
tam ponúka menej náročnú, 
ale aj adrenalínovú cyklotu-
ristiku pre profesionálov, napr. 
na downhillovej trase Rohatka.

Najznámejšie bežecké 
podujatia v meste

Po trase vínnej cesty

       Zabehajte si v meste

      Joga v parku

Sad Janka Kráľa na petržalskej
strane Dunaja je najstarším 
verejným parkom v strednej 
Európe. V tomto obľúbenom 
bratislavskom Hyde Parku 
stretnete okrem aktívnych 
bežcov aj športových nadšen-
cov jogy, strečingu, či cvičite-
ľov bojových umení.

Odporúčame cyklo výlet po hrebeni Malých Karpát. Oblasť je taktiež 
vyhľadávaným vinohradníckym regiónom. Spríjemnite si výlet ochut-
návkou lokálnych vín. info: mvc.sk

Bežecká trasa Promenáda


