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Poloha: Bratislava je vzdialená
65 km od Viedne, 200 km od Buda-
pešti a 330 km od Prahy. Jazda 
autom z najväčšieho stredoeuróp-
skeho letiska Viedeň  – Schwechat 
trvá do centra Bratislavy 40 minút,
z bratislavského Letiska M. R. Štefáni-
ka 15 minút.
Rozloha: 367,6 km2

Počet obyvateľov: 429 564 (2017)

Jedinečná 
história, atraktívne 

pamiatky, bohatý kultúrny 
život, vynikajúca lokálna 

gastronómia, kvalitné víno 
a moderné nákupné centrá 
robia z Bratislavy ideálnu 
destináciu pre mestskú 

turistiku.
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VITAJTE

V BRATISLAVE
Bratislava je jediným hlavným mestom
na svete, ktoré leží na hranici troch suve-
rénnych štátov - Slovenska, Rakúska 
a Maďarska. Okrem strategickej polohy 
na Dunaji sa mesto pýši aj svojou bohatou 
históriou. Prvé keltské oppidum tu vzniklo 
v 2. storočí pred naším letopočtom. Na 
území mesta sa stretávali dve historické 
obchodné cesty, Podunajská a Jantárová, 
ktoré významnou mierou ovplyvňovali 
rozvoj obchodu a remesiel. Bratislava 
bola 247 rokov hlavným (1536 - 1783) 
a 267 rokov korunovačným (1563 - 1830) 
mestom Uhorského kráľovstva, pričom 
najväčší rozmach zažila za vlády Márie 

Terézie, ktorá tu bola v roku 1741 koru-
novaná za uhorskú kráľovnú. Bratislavský 
hrad sa stal za jej panovania reprezentač-
ným kráľovským sídlom. Nielen hrad, ale 
aj novovybudované šľachtické barokové 
a rokokové paláce sa v tej dobe tešili zo 
živého politického, sociálneho a kultúr-
neho života obohateného o návštevy 
hudobných velikánov ako Wolfganga 
Amadea Mozarta, Ludwiga van Beetho-
vena, Josepha Haydna či Franza Liszta. 
Po páde Železnej opony v roku 1989 sa 
Bratislava začala profilovať ako moderná 
európska metropola a atraktívna turis-
tická destinácia.





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

 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.

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

Bratislavský hrad

Katedrála sv. Martina 

Stará radnica
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 Klasicistický palác z 18. storočia, kde po 
víťazstve Napoleona v bitke pri Slavkove podpí-
sali zástupcovia francúzskeho a rakúskeho 
cisára dohodu, ktorá vstúpila do dejín ako 
Prešporský mier. V súčasnosti je galerijnou 
expozíciou uchovávajúcou unikátnu zbierku 
6 anglických tapisérií zo 17. storočia a sídlom 
primátora hl. mesta SR.

Primaciálny palác

4.

to
p 

pa
m

ia
tk

y 
a 

at
ra

kc
ie

3



 Jediná zachovaná brána mestského opev-
nenia zo 14. storočia. Z hornej terasy jej 51 
metrov vysokej veže si možno vychutnať očaru-
júci výhľad na Bratislavský hrad a Staré mesto. 
Vo veži sa nachádza Múzeum zbraní.

 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.

 Secesný Kostol sv. Alžbety zo začiatku 20. 
storočia je charakteristický svojou modrou 
farbou. Vyznačuje sa detailným prepracovaním 
fasády s častým použitím mozaiky. Je obľúbe-
ným miestom sobášov a krstov.

Michalská brána

Grassalkovichov palác

Modrý kostol
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 Synagóga bola postavená v kubistickom 
slohu v rokoch 1923 – 1926 podľa plánov archi-
tekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Stála expo-
zícia Židovského komunitného múzea inštalova-
ná na prvom poschodí budovy je pre verejnosť 
prístupná počas letnej sezóny.

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

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

Synagóga

UFO

Slavín
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 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 neopa-
kovateľným výhľadom.

 Bratislavské sochy patria medzi najviac 
fotografované atraktivity mesta. Stretnete tu 
elegána Schöne Náciho, zvedavého Čumila, 
Napoleónca ležérne sa opierajúceho o lavičku, 
či sochu rozprávkara H. Ch. Andersena.

Devín

Bratislavské sochy



Pamiatky 
a atrakcie viď 

mapa mesta na
vnútornej strane 
zadnej obálky.
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Minulosť ...
Starobylý Prešporok (dnešná Bratislava) 
sa krátko po bitke pri Moháči (1526) stal 
správnym a neskôr na obdobie rokov 
1563 až 1830 aj korunovačným mestom 
Uhorského kráľovstva a sídlom kráľa 
a arcibiskupa. V Katedrálnom chráme 
sv. Martina bolo korunovaných desať 
kráľov, jedna kráľovná a osem kráľov-
ských manželiek z rodu Habsburgovcov. 
Jedinou vládnucou panovníčkou koruno-
vanou so všetkými poctami a ceremónia-
mi bola Mária Terézia, a to dňa 25. júna 
1741. Za jej panovania zažila Bratislava 
obrovský rozmach v oblasti staviteľstva 
a kultúrneho života. K hradnému palácu 
dala pristaviť barokový palác Terezianum 

pre svojho zaťa, uhorského miestodrži-
teľa Alberta Sasko – Tešínskeho, ktorý 
bol veľkým milovníkom umenia. Práve 
diela zozbierané na Bratislavskom hrade 
tvoria základ zbierky viedenského múzea 
Albertina.

... a súčasnosť
Tradícia korunovácií ožíva každý rok 
v júni, počas jedného týždňa. Séria podu-
jatí s bohatým programom je jedinečným 
zážitkom pre malých i veľkých. Súčas-
ťou korunovačných dní v Bratislave je 
aj vinárske podujatie Festival frankovky, 
obľúbeného vína Márie Terézie, ktorým 
sa počas korunovácie plnili fontány 
a tento zvyk pretrváva do dnes.m
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Vydajte sa
po trase korunovačného 
sprievodu uhorských pa-

novníkov, ktorú pripomína 
178 do dlažby vsadených 
mosadzných platničiek

v tvare koruny.
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» www.filharmonia.sk

Bratislava je právom považovaná za mesto 
hudby. V minulosti tu svoje hudobné 
umenie predvádzali takí hudobní velikáni 
ako Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph 
Haydn, Ludwig van Beethoven, Anton 
Grigorievič Rubinštejn, Franz Liszt či brati-
slavský rodák, brilantný klavirista, Johann 
Nepomuk Hummel. Svojou návštevou 
poctili Bratislavu aj Antonio Salieri a Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Pri prechádzke 
Starým mestom si nezabudnite všimnúť 
rad pamätných tabúľ na stenách palácov 
spájajúcich mesto s týmito predstavi-
teľmi klasickej hudby. Súčasná operná 
scéna Slovenského národného divadla 
získala svetové renomé vďaka bohatej 

ponuke kvalitných klasických predsta-
vení s opernými hviezdami ako Peter 
Dvorský, Lucia Popp, Edita Grúberová, 
Adriana Kučerová a.i. Slovenská filharmó-
nia sídliaca v budove Reduty je centrom 
hudobného života Bratislavy už viac ako 
šesť desaťročí.

K najprestížnejším podujatiam klasickej 
hudby v Bratislave patria každoročne
medzinárodné festivaly ako Bratislavské
hudobné slávnosti, Konvergencie a Viva
Musica! festival. Milovníkov jazzu osloví 
podujatie Bratislavské jazzové dni, ktoré 
je jedným z najväčších podujatí svojho 
druhu v strednej Európe.
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Navštívte múzeum 
Johanna Nepomuka 
Hummela sídliace

v renesančnom
záhradnom domčeku
na Klobučníckej ulici.
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Pre tých, ktorí
sa chcú dozvedieť
o hudobnej histórii

mesta viac, je ideálna
pešia prehliadka

na tému Hudobná
Bratislava.
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» www.nedbalka.sk 
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Múzeá
Bratislava je sídlom 30 špecializovaných 
múzeí. S históriou a životom obyvateľov 
Bratislavy od praveku až do konca 30. 
rokov 20. storočia sa môžete oboznámiť 
v Múzeu dejín mesta v Starej radnici. 
Históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov, 
ako aj bohatú numizmatickú zbierku od 
najstarších čias až po súčasnosť predsta-
vuje Historické múzeum na Bratislavskom 
hrade.

Galérie
Pre milovníkov výtvarného umenia je 
Bratislava ako stvorená. Bohaté zbierky 
umenia od gotiky až po súčasné umenie 
prezentujú v rámci svojich stálych expozícií 
a dočasných výstav Galéria mesta Bratisla-
vy a Slovenská národná galéria. Objavíte 

v nich aj niekoľko sadrových a bronzových 
odliatkov zo série Charakterových hláv 
sochára Franza Xavera Messerschmid-
ta. Väčšinu zo svojich unikátnych búst 
vytvoril práve počas pôsobenia v Bratisla-
ve. V Mirbachovom paláci Galérie mesta 
Bratislava je inštalované aj jeho originálne 
dielo – busta Kapucína.

Slovenské moderné umenie prezentuje 
Galéria Nedbalka pripomínajúca člene-
ním vnútorného interiéru Guggenheimo-
vo múzeum v New Yorku. Necelých 20 
km od centra mesta sa nachádza jedno 
z najmladších európskych múzeí moder-
ného umenia Danubiana Meulensteen Art 
Museum ponúkajúce jedinečnú symbiózu 
výtvarných diel, modernej architektúry 
a okolitej prírody.



Obdivujte
a relaxujte

so šálkou dobrej 
kávy v Galérii

Nedbalka.



Život a tvorbu
F. X. Messerschmidta

v Bratislave Vám 
pripomenie

kaviareň nesúca
jeho meno.

» www.danubiana.sk
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Neopakovateľným
zážitkom je výlet

loďou do Danubiany
či prechod Pasážou

Mateja Kréna
v Pálffyho paláci.
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Neopakovateľným
zážitkom je výlet loďou 

do Danubiany či prechod 
Pasážou Mateja Kréna

v Pálffyho paláci.
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Chystáte sa do Bratislavy s deťmi? 
Výborný nápad! Mesto ponúka hneď 
niekoľko možností, kde sa môžu Vaše 
deti doslova vyblázniť, ale aj naučiť niečo 
nové. V Bratislave má príroda zelenú. 
Sad Janka Kráľa, najstarší verejný park 
v strednej Európe, je len na skok od 
historického centra a v letných mesia-
coch nájdete v jeho tesnej blízkosti obľú-
benú umelú pláž s množstvom atrakcií. 
Do blízkeho Horského parku či Bratislav-
ského lesoparku sa pohodlne dopravíte 
mestskou hromadnou dopravou. Okrem 
klasických športovísk ponúka Bratislav-
ský lesopark člnkovanie či chytanie rýb 
a ak chcete zažiť viac akcie, vyvezte sa 

lanovkou na Kamzík, kde môžete otes-
tovať svoju odvahu v lanovom centre 
alebo pri jazde na bobovej dráhe. Všetky 
deti majú radi zvieratká a tak je návšteva 
bratislavskej ZOO, v ktorej našlo svoj 
domov 178 druhov zvierat, zaručeným 
úspechom. Zážitkom je aj unikátna expo-
zícia druhohorných plazov Dino-Park. 
Svoju tvorivosť si deti môžu vyskúšať 
v Medzinárodnom dome umenia pre deti 
Bibiana. Tí väčší si prídu na svoje v Múzeu 
dopravy. A keď sa slniečko neusmieva, 
môžu sa vyblázniť vo FunCity v Mlyn-
skej doline s množstvom šmykľaviek, 
preliezok a iných prekvapení. Podobné 
možnosti ponúkajú aj nákupné centrá.





» www.zoobratislava.sk

m
es

to
 p

re
 r

od
in

y 
s 

de
ťm

i

22



Bohatú zbierku 
dopravných pro-

striedkov od bicyklov 
až po rušne môžete 
obdivovať v Múzeu 

dopravy.
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» www.redmonkeygroup.com
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Bratislava sa hrdí jedinečnou gastro-
nomickou ponukou vychádzajúcou 
zo slovenskej, rakúskej a maďarskej 
kuchyne. K mestu neodmysliteľne 
patria reštaurácie a viechy ponúkajú-
ce jedlá tradičnej slovenskej kuchyne 
ako bryndzové halušky, lokše, pečenú 
hus alebo kačicu. K dobrému jedlu však 
patrí aj chutné pivo a v meste si môžete 
vybrať hneď z niekoľkých pivovarských 
reštaurácií s vlastnou výrobou piva 
podľa tradičnej prešporskej receptúry. 
Najznámejšou bratislavskou sladkou 
pochúťkou sú Bratislavské rožky z maslo-
vého cesta s orechovou alebo makovou 
plnkou. Najlepšou prehliadkou špecialít 

lokálnej kuchyne sú každoročné Vianoč-
né trhy, ktoré svojou vôňou lákajú do 
centra mesta tak obyvateľov, ako aj jeho 
návštevníkov. Gastronomickú paletu 
dopĺňajú aj trendové reštaurácie s medzi-
národnou kuchyňou, ktoré vyrástli na 
nábreží Dunaja v okolí nákupného centra 
Eurovea a v historickom centre mesta.

Večera s výhľadom
Tí, ktorí túžia po spojení lahodného jedla 
so zážitkom v podobe panoramatického 
výhľadu na mesto, nemôžu vynechať 
návštevu niektorej z reštaurácií ako UFO.
watch.taste.groove, Altitude Restaurant 
či Sky bar.





Tradičnú 
prešporskú

a slovenskú kuchyňu 
ponúkajú reštaurácie 
Zylinder, Bratislavská 
reštaurácia, Hradná 

hviezda, Modrá hviezda, 
Savoy a iné.
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Pravé Bratislavské
rožky môžete ochutnať
pri šálke dobrej kávy

v kaviarňach Kaffee Mayer,
F.X.Messerschmidt
a Zeppelin Café.
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Začiatky pestovania viniča na území 
dnešnej Bratislavy sa datujú od 3. storo-
čia n.l. a pripisujú sa rímskemu cisárovi 
Marcovi Auréliovi. V polovici 19. storo-
čia pôsobili v Bratislave dve významné 
vinárske firmy - Hubert a Palugyay. Tiché i 
šumivé vína značky Chateau Palugyay boli 
obľúbené a vyhľadávané spoločenskou 
elitou na celom svete a právom nazývané 
kráľovské. Chateau Palugyay sa dokonca 
podávalo aj na Titanicu. Obľúbeným vínom 
Márie Terézie bola zas Račianska frankov-
ka, ktorá nikdy nemohla chýbať na cisár-
skom stole. Blízka Malokarpatská oblasť 
má výbornú klímu pre produkciu bielych 

vín ako napr. Rizling rýnsky, Veltlínske 
zelené, Chardonnay alebo nové lokálne 
odrody Devín a Pálava. Z červených odrôd 
sú typické Frankovka modrá, Cabernet 
Sauvignon, Alibernet, Dunaj a  Modrý 
Portugal. O kvalite vín z Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti svedčia aj medzi-
národné ocenenia získané v ostatných 
rokoch na prestížnych svetových súťažiach 
ako Concours Mondial de Bruxelles a Vina-
lies Internationales v Paríži. Špecialitou 
mestskej časti Devín je Devínsky ríbezlák, 
tradičné lokálne ríbezľové víno vyrobené 
z čiernych a červených ríbezlí, ktoré má 
v ponuke každá devínska viecha.
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O histórii pestovania 
viniča a výroby vína

na území mesta sa dozviete
v Múzeu vinohradníctva

v Apponyiho paláci, ktorého 
súčasťou je aj Národný salón vín 

ponúkajúci možnosť degustá-
cie 100 najlepších sloven-

ských vín.
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Nezabudnuteľný 
zážitok a nefalšovaná 

atmosféra, to sú
tradičné oberačkové

slávnosti.
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» www.authenticslovakia.com

Volkswagen Slovakia
Bratislavský závod v Devínskej Novej 
Vsi je jediným automobilovým závodom 
na svete vyrábajúcim vozidlá 5 značiek 
pod jednou strechou (Volkswagen, Audi, 
Porsche, Škoda a Seat). Celý proces ich 
výroby Vám priblíži jeho komentovaná 
prehliadka. Tí odvážnejší si môžu vyskú-
šať adrenalínovú jazdu po jedinečnej 
offroadovej dráhe vo Volkswagene 
Touareg. 

Areál Divoká voda
Areál vodných športov v Čunove vybu-
dovaný na umelom dunajskom kanáli 
ponúka skvelú možnosť otestovať si 
svoju odvahu a šikovnosť nielen pri 
tradičných vodných adrenalínových akti-

vitách ako rafting a jazda na vodných 
skútroch, ale aj pri paintballe či jazde 
na štvorkolkách.

Cesta v čase po pamiatkach socia-
lizmu
Výrazná socialistická architektúra 
zásadne zmenila a ovplyvnila charak-
ter mesta a život jeho obyvateľov. Snáď 
najlepším príkladom socialistického 
realizmu sú rozsiahle sídliská - v minu-
losti zaznávané a označované za „nocľa-
hárne,“ z ktorých najväčším je Petržalka 
na pravom brehu Dunaja s vyše 100 tisíc 
obyvateľmi. Od roku 1989 sa tieto sídlis-
ká postupne transformujú na príjemné, 
moderné a funkčné miesta na bývanie, 
prácu, nákupy, voľný čas a oddych.
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Spoznajte
najvýznamnejšie 

pamiatky socialistickej 
architektúry počas jazdy

v legendárnom českosloven-
skom automobile Škoda 

110 alebo retro buse 
Karosa Škoda.



» www.divokavoda.sk

Petržalské bunkre
Stále pomerne málo známa historická 
atrakcia sa nachádza v mestskej časti 
Petržalka pred bývalou hranicou Železnej 
opony. V niektorých vojenských bunkroch 
pôvodného pevnostného systému, 
vybudovaných už v roku 1938, dnes 
sídli Múzeum petržalského opevnenia. 
Múzeum s originálnym vybavením doku-
mentuje ich pohnutú históriu, systém 
obrany predvojnového Československa 
i každodenný život vojakov pohraničnej 
stráže.

Život v bun-
kroch bývalého 

obranného systému na 
území Petržalky spozná-
te počas jedenapolho-

dinovej exkurzie vo-
jenským veteránom 

GAZ 69.
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» en.volkswagen.sk
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Bratislava je mestom, ktoré žije naplno 
aj po zotmení. Jeho večernú atmosféru si 
najlepšie vychutnáte v jednej z mnohých 
útulných kaviarničiek historického centra. 
V letných mesiacoch Vás určite zlákajú 
všadeprítomné reštauračné terasy na 
ochutnávku miestnych špecialít alebo 
pohár kvalitného vína z malokarpatských 
viníc. Romantické duše by si nemali 
nechať ujsť prechádzku po nábreží 

Dunaja a kochať sa pohľadom na vysvie-
tené dominanty mesta. Najúchvatnejšie 
pohľady na nočnú Bratislavu ponúkajú 
vyhliadka UFO na Moste SNP a otočná 
vyhliadková reštaurácia Altitude v Tele-
víznej veži. Či už ste milovníkom hudby 
alebo sa chcete zabávať až do rána, 
očakáva Vás bohatá ponuka hudobných 
klubov, barov a diskoték.





Vychutnajte si 
pohľady na brati-

slavské dominanty 
počas večernej

prehliadky mesta.
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Január – Február

Bratislavská bálová a fašiangová sezóna

Marec 

Stále expozície múzeí a galérií
 

Apríl

ČSOB Maratón
Beh Devín – Bratislava
Veľká noc v Bratislave

Bratislavské mestské dni
 

Máj

Majáles
Slovak Food Festival

Obliehanie Bratislavy Napoleonom
Noc múzeí a galérií

 

Jún

Bratislavské korunovačné dni
Festival Frankovky

Kultúrne leto a Hradné slávnosti
(jún – september)

Street Art Festival
Gurmán fest

 

Júl

Viva Musica! Festival  (júl – august)
Katedrálny organový festival (júl – august)

Letné Shakespearovské slávnosti

 August

Dni majstrov  ÚĽUV
Rytieri na Devíne

Uprising Reggae Festival
 

September

Bratislavské hudobné slávnosti
Račianske vinobranie

Rímske hry
Festival Konvergencie

 

Október

Bratislavské jazzové dni
Bratislava Mozart Festival

Medzinárodný festival súčasného tanca

November

Mesiac fotografie
Svätomartinské dni – sviatok mladého vína

Medzinárodný filmový festival
Vianočné trhy (november – december)

December

Medzinárodný festival adventnej
a vianočnej hudby

Silvestrovský beh cez bratislavské mosty
Silvester v mestevy
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Dávnu či novodobú 
históriu mesta spozná-

vajte spolu s profesionál-
nym sprievodcom alebo si ju 

vychutnajte v pohodlí his-
torického vyhliadkového 

vláčika.



Bratislava v súčasnosti disponuje viac 
ako 120 ubytovacími zariadeniami. Ako 
moderné a šarmantné mesto ju objavili 
aj renomované hotelové siete Marriot, 
Radisson Hotel Group, IHG, Accor, Hilton 
Worldwide, Austria Trend Hotels, Falken-
steiner Hotels & Residences, Lindner, NH 
Hotels, či Vienna House. Vďaka svojej 
vynikajúcej polohe na hranici troch krajín 
a vzdialenosti jeden až tri hodiny letu od 
väčšiny európskych miest, je ideálnym 

miestom pre hosťovanie konferencií 
a incentívu. Bratislavské päť- a štvorhviez-
dičkové hotely majú k dispozícii rokova-
cie priestory s kompletným technickým 
vybavením. Viac informácií o ubytovacích 
zariadeniach v meste získate na adresách 
www.visitbratislava.com a www.bratisla-
vahotels.com. Tí, ktorí si nestihnú rezer-
vovať ubytovanie pred návštevou mesta, 
si ho môžu zabezpečiť priamo na mieste 
v turistických informačných centrách.
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Využite výhodné
pobytové baličky

bratislavských hotelov
a nechajte sa uniesť
atmosférou mesta.
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www.visitbratislava.com

  Neobmedzené cestovanie MHD

  Bezplatná prehliadka mesta 
a voľný vstup do vybraných múzeí

  Ďalšie zľavy až do výšky 50%

  Info a predaj na visitbratislava.com/bc


