
Chute a vône mesta
K spoznávaniu kultúry mesta neodmysliteľne patrí gastronómia. Štýlové 
reštaurácie, viechy, lokálne pivovary, ale aj moderné bistrá ponúkajú pes-
trú škálu chuťovo rôznorodých jedál. Nasýtiť sa môžete špecialitami starej 
prešporskej (rakúsko-uhorskej) kuchyne, tradičnej slovenskej kuchyne 
(ovplyvnenej pastierskou kultúrou), ako aj kvalitnou inoetnickou či zelenou 
gastronómiou. 

SLADKÝ TIP
Možno poznáte, možno nie, no najzná-
mejšou bratislavskou (staroprešporskou) 
sladkou pochúťkou je Bratislavský rožok. 
Originál sa pripravuje z maslového cesta, 
plnený je orechovou alebo makovou plnkou. 
(muzeumobchoduba.sk)

TIP KLASIK
Ak máte chuť na typickú slovenskú alebo 
prešporskú kuchyňu odporúčame navštíviť 
reštaurácie v centre mesta: 1. Slovak pub 
(slovakpub.sk), Zylinder (zylinder.sk), 
Leberfinger (leberfinger.sk), Savoy 
(savoyrestaurant.sk) či Bratislavská reštau-
rácia Flagship (bratislavskarestauracia.sk).

TIP ALTERNATIV
Ak radi objavujete lokálne bistrá s ponukou 
moderných chuťoviek a jedál odporú-
čame Regal Burger (regalburger.com), 
Orbis street food (orbisfood.sk), Veg life 
(veglife.sk), Bistro Soho (bistrosoho.sk).

TIP KÁVA
Bratislavské rožky odporúčame ochutnať 
pri šálke dobrej kávy v kaviarňach 
nachádzajúcich sa v tajomných ulič-
kách starej Bratislavy: Kaffee Mayer 
(kaffeemayer.sk), kaviareň F. X. Messer-
schmidt (messerschmidt.sk), Zeppelin 
cafe (zeppelincafe.sk)

Zelené mesto
Územie Bratislavy obohacuje niekoľko čistých prírodných jazier, verejných 
parkov a záhrad. Významnú časť tvoria aj lesy a vinice zasahujúce takmer 
do jeho centra.

TIP PARKY
Horský park s historickou horárňou  
a tradičnou prešporskou kaviarňou, (hora-
ren.sk), Bratislavský lesopark s televíznou 
vežou Kamzík s otáčajúcou sa reštauráciou 
(altitude.sk) s výhľadom na celé mesto. 

TIP ZÁHRADY
Relaxovať môžete aj priamo v centre mesta, 
ktoré sa pýši historickými záhradami  
a parkmi ako Grassalkovičova (prezi-
dentská), Baroková (hradná) a Medická 
záhrada, či bratislavčanmi obľúbený naj-
starší verejný park v strednej Európe - Sad 
Janka Kráľa na petržalskom brehu Dunaja. 
Pre milovníkov botaniky odporúčame 
Botanickú záhradu. 

ŠPORT A ADRENALÍN
Bratislava ponúka veľa možností pre 
aktívne športové vyžitie vrátane bežeckých 
a cyklistických trás. Vyskúšajte netradičnú 
formu spoznávania dominánt mesta - 
bežeckú prehliadku (gorunningtours-
bratislava.com). Medzi korčuliarmi je 
zas veľmi populárna južná trasa popri 
Dunaji smerujúca k Čunovskej priehrade. 
Pre pasívnych športovcov odporúčame 
vyskúšať sedačkovú lanovku medzi Kolibou 
a Železnou studienkou.

TIP ADRENALÍN
Tí odvážnejší si určite vychutnajú kyvad-
lový zoskok z mosta Lafranconi (jairo.sk), 
downhillovú Rohatku a cyklotrasy pre bi-
kerov v Malých Karpatoch. Pre vodné živly 
sú v ponuke aj rafting, vodné lyže, skútre, 
hydrospeed, surfing v areáli vodných 
športov Divoká Voda v Čunove  
(divokavoda.sk) alebo priamo na 
jazere Zlaté piesky (wakelake.sk). Pre 
milovníkov štvorkoliek, lanových dráh, 
trampolín je tu Action Park v Čunove 
(actionpark.sk), vyskúšajte aj motorkár-
sku Kart arénu (kartarena.sk), bobovú 
dráhu (bobodraha.sk), lezecký park 
Tarzánia (tarzania.sk), čoraz populárnejší 
indoorový curling (icearena.sk) alebo 
skutočnú závrať na skywalk (skywalk.
redmonkeygroup.com)

Bratislava je
 od roku 1993 hlavné mesto Slovenskej 

republiky s necelým pól miliónom obyva-
teľov, od roku 2004 je súčasťou Európskej 
únie s oficiálnou menou Euro 

 jediným hlavným mestom na svete, 
ktoré sa nachádza na hranici troch štátov 

- Slovenska, Rakúska a Maďarska, spolu 
s Viedňou tvoria dve najbližšie položené 
hlavné mestá na svete

 územím starých Keltov (Bójov), 
preslávených stavaním ochranných vojen-
ských táborov a razením mincí zvaných 
Biatek. Limes Romanus sa nazývala aj 
Gerulata, jej unikátne pozostatky nájdete 
v bratislavskej časti Rusovce 

 Pressburg | Pozsony | Prešporok 
historicky označovaný aj ako hlavné 
mesto Uhorského kráľovstva (1536 - 1783)

 známa pre svoju jedinečnú atmosféru 
,,BRATISLAVSKÉHO KORZA“, uličiek  
s množstvom originálnych kaviarničiek

 mesto korunovácií uhorských panovní-
kov z rodu Habsburgovcov (1563 – 1830),  
v ktorom bolo korunovaných 11 kráľov  
a 7 kráľovských manželiek. Svoj najväčší 
rozmach zaznamenalo počas vládnutia 

Výhodou Bratislavy je kompaktnosť 
centra, väčšina jej kľúčových atrakcií sa 
tak dá zvládnuť aj peši. Na väčšie vzdia-
lenosti odporúčame využiť Integrovaný 
dopravný systém. 
Cestovné lístky je možné zakúpiť 
v automatoch na zastávkach  
a v novinových stánkoch. Lístok je 
potrebné označiť v označovači priamo 
vo vozidle. Deti do 6 rokov cestujú 
zadarmo. Deti od 6 do 15 rokov cestujú 
na zľavnený cestovný lístok. (dpb.sk)

Bratislava leží na križovatke dôležitých 
diaľnic. Praha je vzdialená 330 km, 
Budapešť 200 km a Viedeň 65 km. 

Do Bratislavy sa dostanete aj loďou
priamo z centra Viedne – Prístav 
na Schwedenplatz a aj Handelskai.
(twincityliner.com, lod.sk)

Taxík si v prípade potreby viete pohodlne 
objednať aj cez mobilnú aplikáciu
(hopin.sk). 

Márie Terézie, ktorá bola korunovaná  
v roku 1741 v Katedrále sv. Martina

 mesto s kompaktným historickým 
centrom s množstvom architektonických 
odkazov monarchie, nádherných kúrií, 
rodových meštianskych vilových domov,  
v ktorých žili a pôsobili svetoznámi umelci, 
architekti či vynálezcovia: ako Hummel, 
Mozart, Liszt, Beethoven, Bartók, Haydn, 
Laban, Messerschmidt, Fleischmann, 
Kempelen či Segner

 zaujímavá aj pre svoju tajomnú éru
socializmu, okrem charakteristickej archi-
tektúry prezentuje aj najväčšie panelové 
sídlisko v strednej Európe - Petržalka 
(viac ako 120.000 obyvateľov), historicky 
pomenované tiež Engerau

 mesto vína s vinohradmi siahajúcimi až 
k vstupu do centra mesta, kde je jeho kvali-
tu možné vychutnať v moderných štýlových 
vinotékach alebo typických lokálnych 
pivniciach v Rači, Devíne a Vajnoroch

 metropola na Dunaji, v ktorej sa 
nachádza niekoľko chránených prírodných 
rezervácii, Dunajských nív, luhov a ramien 
patriacich k chráneným rezerváciám  
a biotopom európskeho významu

Letisko Bratislava (BTS): z/do centra 
za 15-20 min., BUS 61. (bts.aero)
Letisko Viedeň-Schwechat (VIE): vzdia-
lené 40 km, dostupné autobusom v pol-
hodinových až hodinových intervaloch.  
(slovaklines.sk, regiojet.sk, flixbus.sk)

Využite pohodlné autobusové a vlakové 
spojenie s mnohými mestami Európy aj 
ostatnými regiónmi Slovenska. (slovakli-
nes.sk, slovakrail.sk, regiojet.sk, flixbus.
sk, eurolines.sk)
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Mesto po západe slnka
Bratislava je veľmi obľúbená a vyhľadávaná destinácia. Špecifickú atraktívnosť 
mesta dotvára aj jej nočný život. Vychutnajte si atmosféru nočného mesta 
v uliciach bratislavského korza, hudobných kluboch, či vínnych pivniciach 
skrytých pod zemou.

PARTY TIP 
Luxusný The Club, vysokoškolský Unique, 
kokteilový Rio Grande Restaurant, Night 
Bar & Café, pôžitkársky Masquerade či 
trojpodlažný Channelsclub a nový Great 
Club (greatbratislava.sk).
TIP ALTERNATIV
Koncertné MMC (majestic.sk)  
a Babylon (babylonatelier.sk), multifunkč-
né centrum Stará Tržnica, undergroundový 
Nu Spirit (nuspirit.sk), subkultúrny Sub-
club (subclub.sk), multikultúrny kc_dunaj 
(kcdunaj.sk).

TIP KULTÚRA
Odporúčame návštevu 2 najprestížnejších 
festivalov klasickej hudby Bratislavské 
hudobné slávnosti (bhsfestival.sk) a letný 
festival viva musica! (vivamusica.sk).
TIP TRHY
Milovníci čerstvých domácich produktov  
a pútavého programu si prídu na svoje každú 
sobotu na potravinových trhoch v centre 
mesta v Starej tržnici (staratrznica.sk) alebo 
odporúčame autentický trh na Miletičovej.

TIP PIVO
Samostatnou kapitolou sú lokálne pivo-
vary s vlastnou výrobou piva, kde môžete 
ochutnať pivá od výmyslu sveta: Dunajský 
pivovar (dunajskypivovar.sk), Meštiansky 
pivovar (mestianskypivovar.sk), Kláštorný 
pivovar (klastornypivovar.sk), Fabrika 
(fabrikapub.sk), minipivovar Richtár 
Jakub (richtarjakub.sk)

Múzeá a galérie 
Bratislava je sídlom viac ako 65 špecializovaných múzeí a galérií.
Uchovávajúc si stopy svojej bohatej kultúrnej minulosti vychádza  
v ústrety aj výzvam súčasného umenia.

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY 
(muzeum.bratislava.sk)
Jeho historické expozície ponúkajú náv-
števníkom široké spektrum informácií  
z dejín mesta Bratislavy , z histórie vi-
nohradníctva a vinárstva , hodinárskeho 
remesla, farmácie a zo života bratislav-
ských rodákov – Johanna Nepomuka Hu-
mmela a Arthura Fleischmanna. Múzeum 
mesta Bratislavy zastrešuje aj Gerulatu 

- vojenský kastel v Rusovciach a národnú 
kultúrnu pamiatku – hrad Devín.

TIP MÚZEÁ
Objavte aj jedinečné Múzeum židovskej 
kultúry  (snm.sk), originálne Múzeum 
obchodu  (muzeumobchoduba.sk) či Ply-
nárenské múzeum (sppolocne.sk/muzeum). 

DANUBIANA MEULENSTEEN 
ART MUSEUM (danubiana.sk)
Jedinečná poloha múzea na Dunaji ponú-
ka symbiózu výtvarných diel, modernej 
architektúry a okolitej prírody . 

TIP S DEŤMI
Medzinárodný dom umenia pre deti 
Bibiana  (bibiana.sk), Múzeum dopravy 

 - pýši sa aj 100-ročnou električkou, 
ktorá kedysi spájala Bratislavu a Viedeň 
(muzeumdopravy.com), Vodárenské 
múzeum (vodarenskemuzeum.sk) alebo 
si doprajte dobrodružnú návštevu vojen-
ského bunkra BS 4 v štýlovom vojenskom 
aute GAZ 69 (what-bratislava.sk).

GALÉRIA NEDBALKA (nedbalka.sk)
Ukrýva nečakane pôsobivý interiér pripo-
mínajúci Guggenheimovo múzeum v New 
Yorku, ponúka priestor pre stálu expozíciu 
venovanú zrodu a vývinu výtvarnej mo-
derny Slovenska .

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM (snm.sk)
Spravuje 18 špecializovaných múzeí na
Slovensku. V Bratislave nájdete napr. histo-
rické , archeologické , prírodovedné 

, vrátane niekoľkých menšinových (Mú- 
zeum kultúry karpatských Nemcov a Mú-
zeum kultúry Maďarov na Slovensku) .

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY (gmb.sk)
Je druhá najväčšia galéria na Slovensku, 
ktorá vystavuje rozsiahle zbierky sloven-
ského i svetového výtvarného umenia 
vo svojich dvoch budovách - Mirbachov 
palác  a Pálffyho palác .

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA (sng.sk)
Jej zbierkový fond pozostáva z vyše  
60 000 diel domáceho i zahraničného 
pôvodu. Dominujú v nej originálne výstavy 
a množstvo kultúrno-spoločenských  
a vzdelávacích programov pre verejnosť .

TIP VÍNO
Ochutnajte to najlepšie lokálne víno  
v moderných vinotékach alebo tradičných 
vinných pivniciach nachádzajúcich sa pod 
veľkou časťou Starého Mesta. Odporúčame 
navštíviť Národný salón vín (nsvsr.sk),
vinotéku pri Modrom kostolíku (monvin.sk) 
alebo In vino (invino.sk) na Palisádach.
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Atraktívne sú prehliadky mesta v pohodlí historických vozidiel Prešporáčik alebo 
Blaváčik. (tour4u.sk, blavacik.sk)

Tematické prehliadky mesta a okolia ponúka Turistické informačné centrum  
BTB na Klobučníckej 2. Denne odtiaľto štartuje hodinová pešia prehliadka  
v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku (záujem o prehliadku nahlásiť 
min. 2 hodiny vopred). Kontakty: +421 2 5443 4059, +421 905 848 407, 
prehliadky@visitbratislava.com

Turistické informačné centrum
Klobučnícka 2, Staré Mesto, tel:02/16 186, touristinfo@visitbratislava.com 

 BRATISLAVSKÝ HRAD
Pôvodne sídlo panovníkov, dnes symbol 
Bratislavy a sídlo Historického múzea. 
Z jeho 47 metrov vysokej korunnej veže, 
kde sa kedysi uchovávali kráľovské koruno-
vačné klenoty, sa ponúka nádherný výhľad 
nielen na mesto, ale aj na susediace krajiny.

 KATEDRÁLA SV. MARTINA
Gotický trojloďový kostol z 15. storočia, 
bývalý korunovačný chrám. Pripomienkou 
týchto slávnych čias je pozlátená replika 
korunovačnej koruny osadená na vrchole 
katedrálnej veže vo výške 85 metrov 
a vážiaca 150 kg.

 STARÁ RADNICA
Pôvodne sídlo mestskej samosprávy, od 
roku 1868 sídlo Múzea mesta Bratislavy, 
najstaršieho múzea na Slovensku. Po 
zdolaní úzkych schodov vedúcich na jej 
45 metrov vysokú vežu sa Vám naskytne 
nádherný panoramatický výhľad na Staré 
mesto

 PRIMACIÁLNY PALÁC
Klasicistický palác z 18. storočia, kde po 
víťazstve Napoleona v bitke pri Slavkove 
podpísali zástupcovia francúzskeho a ra-
kúskeho cisára dohodu, ktorá vstúpila do 
dejín ako Prešporský mier. V súčasnosti je 
galerijnou expozíciou uchovávajúcou uni-
kátnu zbierku 6 anglických tapisérií zo 17. 
storočia a sídlom primátora hl. mesta SR.

 MICHALSKÁ BRÁNA 
Jediná zachovaná brána mestského opevnenia 
zo 14. storočia. Z hornej terasy jej 51 metrov 
vysokej veže si možno vychutnať očarujúci 
výhľad na Bratislavský hrad a Staré mesto. Vo 

veži sa nachádza Múzeum zbraní.

 GRASSALKOVICHOV PALÁC
Rokokový letný palác z 18. storočia bol 
v minulostí známy bohatým spoločenským 
životom, koncertoval tu aj slávny Joseph 
Haydn. Od roku 1996 je sídlom prezidenta 
Slovenskej republiky.

 MODRÝ KOSTOL
Secesný Kostol sv. Alžbety zo začiatku 20. 
storočia je charakteristický svojou modrou 
farbou. Vyznačuje sa detailným prepraco-
vaním fasády s častým použitím mozaiky. 
Je obľúbeným miestom sobášov a krstov.

 SLAVÍN
Najväčší vojnový pamätník v strednej Euró-
pe je vďaka svojej výške 52 metrov jednou 
z dominánt mesta. Je tu pochovaných 
6845 vojakov Sovietskej armády padlých 
pri oslobodzovaní Bratislavy počas druhej 
svetovej vojny.

 SYNAGÓGA
Synagóga bola postavená v kubistickom 
slohu v rokoch 1923 – 1926 podľa plánov ar-
chitekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Stála 
expozícia Židovského komunitného múzea 
inštalovaná na prvom poschodí budovy je 
pre verejnosť prístupná počas letnej sezóny. 

 VYHLIADKOVÁ VEŽA UFO
Jedinečná vyhliadka na pylónoch Mosta 
SNP vo výške 95 metrov s úžasným výhľa-
dom na mesto a dohľadnosťou až 100 km. 
Ponúka najkrajší západ slnka v Bratislave 
v kombinácii s kulinárskym zážitkom. 

 DEVÍN
Hradná ruina týčiaca sa na vysokom brale 
nad sútokom riek Dunaja a Moravy patrí k 
najvýznamnejším historickým a archeolo-
gickým lokalitám v strednej Európe. Navyše 
ponúka očarujúcu prírodnú scenériu s 
neopakovateľným výhľadom.

 BRATISLAVSKÉ SOCHY
Bratislavské sochy patria medzi najviac
fotografované atraktivity mesta. Stretnete 
tu elegána Schöne Náciho, zvedavého Ču-
mila, Napoleónca ležérne sa opierajúceho o
lavičku, či sochu rozprávkára H. Ch. 
Andersena.

Objavte a spoznajte mesto

BRATISLAVA CARD
Neobmedzené cestovanie verejnou dopravou
Bezplatná prehliadka mesta a voľný vstup do
vybraných múzeí, ďalšie zľavy až do výšky 50%
Informácie a online predaj na visitbratislava.com/bc
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ODPORÚČANÉ TRASY PREHLIADOK
Štart: Turistické informačné centrum (TIC), Klobučnícka 2

 Staromestský okruh (Na tejto trase určite využite 
výklad kvalifikovaného sprievodcu TIC)

 Primaciálny palác  Stará radnica  Galéria mesta 
Bratislavy - Mirbachov palác  Múzeum obchodu

  Michalská brána  Sochy  Galéria mesta Bratislavy – 
Pálffyho palác  Katedrála sv. Martina  Mestské hradby 

  Slovenské národné divadlo

 Hradný okruh (Sám sebe sprievodcom)

 Primaciálny palác  Michalská brána  Múzeum 
židovskej kultúry 6  Bratislavský hrad  Historické 
múzeum   Katedrála sv. Martina  Mestské hradby  
Slovenská národná galéria  Slovenské národné múzeum - 
prírodovedná expozícia 

Zaži mesto naplno
 TIP BICYKEL

Spoznajte mestské trasy označené veľkým 
C s priamym napojením na cyklotrasy re-
gionálneho a európske významu Eurovelo 
6 a 13 s možnosťou zapožičania si bicyklov 
pre celú rodinu (bikebratislava.sk, upcity.
sk). Pre milovníkov lesov a prírody odpo-
rúčame tiež cyklistické výlety po Malých 
Karpatoch.

 TIP LOĎ
Preplavte sa vyhliadkovou loďou po Dunaji 
na hrad Devín, k vodnému dielu Gabčíkovo, 
navštívte Čunovo s galériou Danubiana 
a areálom Divoká voda. Prípadne využite 
katamaran na výlet do Viedne (floratour.sk).  
Pre milovníkov objavovania nedotknutých 
prírodných miest Malého Dunaja odporúča-
me celodenný výlet na kanoe (authenticslo-
vakia.com, canoetrips.sk).

 TIP NA PEŠO
Prejdite sa národnou prírodnou rezerváciou 
Devínska Kobyla na úpätí Malých Karpát 
s paleontologickou lokalitou Sandberg, 
Kolibou s obľúbenou bobovou dráhou  
a vyhliadkovou vežou Kamzík, v reštaurácii 
s najlepším výhľadom na Bratislavu (alti-
tude.sk).

 TIP PRE MLADÝCH
Využite možnosť požičať si plne elektrické 
vozidlo Volkswagen e-up, a objavovať 
zákutia hlavného mesta, alebo si požičať 
elektrický bicykel či elektrokolobežku 
pre kopec zábavy s rodinou či priateľmi 
(upcity.sk).

 TIP VÍNNA CESTA DO MALÝCH KARPÁT
Hneď za bránami hlavného mesta sa 
začína Malokarpatská vínna cesta, 
ktorá ponúka ochutnávky a podujatia pre 
milovníkov vína po celý rok. Ich zoznam 
je každoročne publikovaný v špecializova-
nom kalendári (mvc.sk).

 TIP NAKUPOVANIE
Tri nákupné centrá v blízkosti centra 
Bratislavy – Eurovea (eurovea.sk), Aupark 
(aupark.sk) a Central (central.sk) – ponúkajú 
všetko čo potrebujete: módu, šperky, elektro-
niku, doplnky do domácnosti, knihy i nábytok. 

 TIP S DEŤMI
Zoologická záhrada a Dino Park
(zoobratislava.sk), Biofarma v Stupave
(biofarma.sk), interiérový Kidshouse, (kids-
house.sk), celoročný športovo -vodný areál 
XBionicspher (x-bionicsphere.com) Šamorín, 
vzdialený len 20 km od centra mesta.
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