
Hopsa do lesa!
Bratislava a jej okolie ponúka návštevníkom s rodinami, 
ktorí sú radi na čerstvom vzduchu, bohatý program.

K oddychovým miestam priamo v centre mesta patrí 22 hektárový Horský park. 
V tomto lese nájdete nefalšovanú historickú horáreň, ktorá okrem bratislavských 
sladkých maškŕt, ponúka možnosť kŕmenia zvierat, vozenia sa na poníku či hranie 
na detskom ihrisku. Pre malých botanikov odporúčame tiež  Botanickú záhradu.
Ďalšou zelenou oázou s veľkým detským ihriskom je Sad Janka Kráľa. K najobľú-
benejším mestským oddychovým miestam patrí Železná studienka, s možnos-
ťou člnkovania a návštevy legendárnej lanovej dráhy, ktorá Vás vyvezie až pod 
televízny vysielač Kamzík. V lokalite je tzv. Partizánska lúka, kde na deti i rodičov 
čakajú ihriská, športové atrakcie, trampolína i zóna na grilovanie. 

loďou: vyhliadkovou loďou po Dunaji na hrad Devín (vyletneplavbypo-
dunaji.sk), k vodnému dielu Gabčíkovo, na návštevu Čunova s múzeom 
moderného umenia Danubiana (danubiana.sk), priľahlým Areálom 
Divoká Voda (divokavoda.sk) a Action Parkom (actionpark.sk).
na bicykli: Bratislavou prechádzajú 2 cyklotrasy európskeho význa-
mu - Eurovelo 6 a 13. 
pre peších: prechádzka Národnou prírodnou rezerváciou Devínska 
Kobyla na úpätí Malých Karpát s paleontologickou lokalitou Sandberg, 
Koliba s obľúbenou bobovou dráhou a vyhliadkovou vežou Kamzík, 
v zimnom období vyhľadávaná lokalita pre detských sánkarov a lyžiarov 
pre milovníkov zvierat: Zoologická záhrada a Dino Park (zoobratislava.
sk), Jazdecký areál s hotelom Rozálka(rozalka.sk) alebo rodinný ranč 
Abeland v Lozorne (abeland.sk).

Tipy na výlety

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: letisko@visitbratislava.com

Doprava: imhd.sk
Taxi: hopintaxi.com
Integrovaný záchranný systém: 112
Polícia: 158

Pre deti do 6 rokov v sprievode rodiča je vstup do väčšiny múzeí a galérií zdarma. 
Rovnako deti do 6 rokov cestujú v rámci integrovaného dopravného systému  
v Bratislavskom kraji zdarma. Deti od 6 do 15 rokov môžu využívať zvýhodnené 
vstupné do mnohých múzeí, galérií a  rôzne atrakcie. V  rámci integrovaného  
dopravného systému v Bratislavskom kraji majú zľavnený cestovný lístok.
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Nakuknime do mesta
Staré mesto môžu rodiny s deťmi objavovať aj v pohodlí 
obľúbených turistických vláčikov s viacjazyčným výkladom 
o tajomstvách, ktoré ukrývajú ulice a námestia, domy  
i staré múry. 

Uvidíte Primaciálny palác, zastavíte sa pred korunovačnou Katedrálou svätého 
Martina a prehrmíte i vedľa Michalskej brány – poslednej zachovalej mestskej 
brány mesta. Vaša jazda bude trvať 35 - 50 minút a okrem iného spoznáte aj: 

Hlavné námestie so Starou radnicou a Jakubovým domom. Vyjdite na 
radničnú vežu a pokochajte sa pohľadom na námestie z vtáčej perspektívy. 

Zážitkový pohľad na mesto zaručuje aj strecha reštaurácie UFO na moste 
SNP, či TV veža Kamzík v parku na Kolibe.

Posmievačik, Schöne Náci, Napoleonský vojak alebo Hans Christian Ander-
sen – tieto sochy patria ku Bratislave rovnako ako Dunaj. Turisti sa nezabudnú 
odfotiť pri zvedavom Čumilovi, ktorý vykúka spod kanálového poklopu. 

Obrátená pyramída je budova Slo-
venského rozhlasu, ktorý vysiela už 
takmer 100 rokov.

Grasalkovičov palác – dnes je to sídlo 
prezidenta Slovenskej republiky. 

Bratislavský hrad – symbol mesta  
a konečná zastávka vláčika Prešpo-
ráčika/Blaváčika. 
Viac na: tour4u.sk, blavacik.sk

Rodina a deti
tipy na rodinné výlety

kam za poznaním mesta

miestne mňamky ako od mamky

i

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.

S podporou:



Poklady okolia Kde bolo, tam bolo...Obraz, socha, grafika
Región Malých Karpát ukrýva plno pokladov a tajuplných 
hradov, ktoré čakajú na svojho objaviteľa.

Múzeá a galérie už dávno nie sú len pre dospelých. Presvedčia 
Vás o tom pútavé a interaktívne expozície, z ktorých viaceré 
nájdete aj priamo v centre mesta:

Poszony, Pressburg, Bratislava bola takmer 200 rokov  
hlavným mesto Uhorska, bolo v  nej korunovaných  
11 uhorských kráľov a 7 kráľovských manželiek, medzi nimi  
aj Mária Terézia.

Približne 40 kilometrov od Bratislavy sa vypína hrad Červený Kameň (hrad-
cervenykamen.sk), na ktorom sa filmovala aj populárna rozprávka Princezná 
Fantaghiro. V areáli hradu je sokoliarsky klub, ktorý má najväčšiu zbierku dravých 
vtákov na Slovensku. Rovnako zaujímavým miestom s nádychom histórie je 
aj Smolenický zámok. Východne od Bratislavy leží pri brehu Malého Dunaja 
obec Jelka. Zachoval sa tu technicky unikátny vodný mlyn, ktorý je výnimočný 
v celej strednej Európe. Pár minút odtiaľ si každá rodina môže pozrieť Oázu 
sibírskych tigrov v obci Kostolná pri Dunaji, kde v simulovaných pôvodných 
podmienkach voľne žije 29 tigrov a niekoľko levov (tigre.sk). 
Už za polhodinu cesty autom sa ocitnete na biofarme v mestečku Stupava.  Deti 
tu môžu obdivovať kone, ovce a iné zvieratká, v ponuke je aj tradičná, vidiecky 
pripravovaná kuchyňa (biofarma.sk).
Asi 25 minút autom po dialnici od Bratislavy, je mesto Senec s veľkým Aqu-
aparkom a obľubeným letoviskom Slnečné jazerá s možnosťou stanovania, 
kempovania či parkovania s karavanom. Niekoľko prírodných jazier vhodných na 
kúpanie je aj v hlavnom meste, napríklad najobľúbenejšie z nich sú Veľký Draždiak 
či Zlaté piesky s možnostou ubytovania sa v hoteli, kempe alebo bungalove.

Mária Terézia bola za uhorskú panovníčku korunovaná v Bratislave  
25. júna 1741. Nájdite trasu korunovačného sprievodu podľa zlatých ko-
runiek vložených do dlažby v Starom meste. Pozlátenú repliku uhorskej 
koruny, ktorú dostala aj Mária Terézia vidno na špici veže Katedrály svätého 
Martina. Váži 150 kilogramov.
Posledný júnový víkend v Bratislave sa už tradične nesie v duchu koruno-
vácie. V uliciach mesta sa konajú Korunovačné slávnosti so slávnostnou 
ceremóniou, sprievodom v dobových kostýmoch a množstvom historických 
atrakcií pre malých a veľkých (korunovacie.sk).Objavte svet dopravných prostriedkov v Múzeu dopravy (muze-

umdopravy.sk), ktoré sa pýši aj 100-ročnou električkou, kedysi 
spájajúcou Bratislavu a Viedeň.
Spoznajte vodný živel vo Vodárenskom múzeu s parkom ponúkajúcim 
športové vyžitie a relax pre celú 
rodinu na cyklotrase v tesnej blíz-
kosti Karloveského ramena Dunaja 
(vodarenskemuzeum.sk). 
Doprajte si dobrodružnú návšte-
vu najväčšieho vojenského bun-
kra na Slovensku BS-8 v Petržal-
ke na štýlovom vojenskom aute 
GAZ 69 (what–bratislava.sk)

Rytieri na Devíne. Každoročne 
v lete sa na hrade Devín konajú 
detské rytierske hry, rytiersky tur-
naj a ukážky historického tanca.

ViVat Bratislava! Navštív Michal-
skú vežu, obleč si kráľovský ča-
rovný plášť a pomocou filmových 
trikov zaži ten jedinečný kráľovský 
pocit. Staň sa aj ty kráľom!

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana (bibiana.sk)
Detské múzeum (detskemuzeum.sk)
Slovenské národné múzeum (snm.sk)
Slovenská národná galéria (sng.sk)
Múzeum mesta Bratislavy (muzeum.bratislava.sk)

Zaujímavé tipy

Zaujímavé tipy

Rybacie špeciality v Čunove | 10 min. z Bratislavy (richtarskydvor.sk)
Originálna pečená kačka, hus a zemiakové lokše z obcí Chorvátsky Grob, 
a Slovenský Grob | 25min. z Bratislavy (gurmanskygrob.sk)
Skalický trdelník (Skalica) – deravý koláč s orechami pripravovaný podľa 
tradičnej receptúry | 65 min. z Bratislavy

Regionálne špeciality

Prvú pomoc pre hladošov nájdete priamo na Laurinskej ulici v Street food Orbis. 
Pre veľkú rodinu/skupinu odporúčame Nám. SNP, kde sa nachádza Bratislavská 
reštaurácia s dobrým výberom tradičných slovenských jedál. Na ľavom brehu 
Dunaja v príjemnom prostredí Sadu Janka Kráľa, nájdete staroprešporský 
Leberfinger. Ak preferujete tvorivé zapájanie detí do prípravy jedla, tak Primi 
v obchodnom centre Eurovea na nábreží Dunaja je tá správna voľba.

Bratislavské rožky s tradičnou makovou a orechovou plnkou
Ťahaná štrúdla s makovo-višňovou, jablkovo-orechovo-škoricovou plnkou
Cukrárne a zmrzlinárne: Kaviarne s výbornými zákuskami – Zeppelin  
a Messerschmidt, zmrzlinárne Koun a Luculus, či palacinky Funky-Punky.
Viac info: messerschmidt.sk, zeppelincafe.sk 

Lokálne maškrty

Prešporské mňamky

Navštívte historickú budovu Starej tržnice, kde sa každú sobotu koná 
trh s čerstvými lokálnymi potravinami (staratrznica.sk).
Interaktívny kurz varenia pre deti od 6-12 rokov v Starej tržnici  
v Bratislave (jemine.sk).
Škola pre malých kuchárov vo veku 4-12 rokov aj v angličtine a nemčine 
na Košickej ulici v Bratislave (chefparade.sk).

Zaujímavé tipy

Historická multikultúrnosť Bratislavy sa v súčastnosti pre-
javuje v jej pestrej ponuke reštaurácií a prevádzok street 
food bistro s európskou, regionálnou ako aj lokálnou preš-
porskou gastronómiou. 


