
Смаки та аромати міста
Гастрономія є невід‘ємною складовою пізнання культури міста. 
Стильні ресторани, винні льохи, місцеві пивоварні, а також сучасні 
бістро пропонують строкатий асортимент блюд різноманітних 
смаків. Ви маєте можливість відвідати як фірмові блюда старої 
кухні Прешпороку (австро-угорської) або традиційної словацької 
(на яку мала вплив культура пастухів), так і якісну іноземну або 
зелену гастрономію.

СОЛОДКА ПОРАДА
Можливо, Вам відомо, а може й ні, та 
найвідомішим братиславським (старо-
прешпорським) солодким смаколиком 
є Братиславський рогалик. Справжній 
оригінальний рогалик готується зі здо-
бного тіста з горіховою або маковою 
начинкою (muzeumobchoduba.sk).

ПОРАДА КЛАСІК
Якщо Ви бажаєте спробувати типову 
словацьку або прешпорську кухню, 
радимо відвідати ресторани в центрі 
міста: 1. «Slovak pub» (slovakpub.sk), 
«Zylinder» (zylinder.sk), «Leberfinger» 
(leberfinger.sk), «Korzo café & 
restaurant» (korzorestaurant.sk) або 
«Братиславський ресторан Flagship» 
(bratislavskarestauracia.sk).

ПОРАДА АЛЬТЕРНАТИВИ
Якщо Вам подобається відкривати для 
себе місцеві бістро з пропозицією су-
часних закусок та блюд, радимо «Regal 
Burger» (regalburger.com), «Orbis street 
food» (orbisfood.sk), «Veg life» (veglife.sk), 
«Bistro Soho» (bistrosoho.sk).

ПОРАДА КАВА
Ми радимо насолодитися смачним де-
сертом за чашкою доброї кави у кав’яр-
нях, розташованих у таємних вуличках 
старої Братислави: «Pressburg Bajgel» 
(pressburgbajgel.sk), кафетерій
«F. X. Messerschmidt» (messerschmidt.sk),
«Zeppelin cafe» (zeppelincafe.sk), 
«Konditorei Kormuth» (konditoreikormuth.sk).

Зелене місто
Територію Братислави прикрашає декілька чистих природних озер, 
громадських парків та садів. Значну частину займають також ліси 
та виноградники, що доходять майже до центру міста.

ПОРАДА ПАРКИ
Гірський парк з історичним будиноч-
ком лісника та традиційною прешпор-
ською кав’ярнею, (horaren.sk), Бра-
тиславський лісопарк з телевізійною 
вежею «Kamzík», в якій знаходиться 
ресторан, що обертається (veza.sk) з 
видом на ціле місто.

ПОРАДА САДИ
Ви також можете відпочити прямо в 
центрі міста, яке пишається своїми 
історичними садами і парками, такими 
як, наприклад, Грасалковичів (прези-
дентський), Бароковий (замковий) та 
Медичний сад, або популярний серед 
братиславців найстарший публічний 
парк у центральній Європі — Сад Янка 
Краля на Петржальському березі 
Дунаю. Для любителів ботаніки пропо-
нуємо Ботанічний сад.

ПОРАДА СПОРТ
В літні місяці є ідеальна можливість 
зіграти у пляжний волейбол прямо біля 
Дунаю на Тиршовій набережній або 
провести час у Карловій Всі на рукавах 
Дунаю в каяку (vodackecentrum.sk). 
Поміж ковзанярів великою популярніс-
тю користується південна траса біля 
Дунаю, що веде до Чуновської греблі. 
Пасивним спортсменам ми радимо 
спробувати крісельний підйомник між 
Колибою та Железною Студієнкою.

ПОРАДА АДРЕНАЛІН
Найвідважнішим з Вас, звісно, спо-
добається гірський велотрек Рогатка 
та велосипедні доріжки в Малих 
Карпатах або насправді запаморочли-
ва прогулянка «Skywalk» (skywalk.
redmonkeygroup.com).. Для любителів 
водної стихії доступні також рафтинг, 
водні лижі, скутери, швидкісні спуски 
та серфінг у комплексі водних видів 
спорту «Дика вода» (Divoká Voda) в 
Чуново (divokavoda.sk) або прямо на 
озері Золоті піски (wakelake.sk). Люби-
телям квадроциклів або канатних доріг 
радимо також спробувати мотоциклет-
ну Карт-арену (kartarena.sk), бобслей-
ну трасу (bobodraha.sk), мотузковий 
парк «Тарзанія» (tarzania.sk) або щораз 
популярніший керлінг в приміщенні 
(icearena.sk). 

Братислава
 столиця Словацької Республіки 

з 1993 року, тут проживає майже 
півмільйона людей, з 2004 року вона 
є частиною Європейського союзу з 
офіціальною валютою євро.

 Пресбург | Пожонь | Прешпорок, 
який називають історичною столицею 
Королівства Угорщина (1536 – 1783) 

 відома своєю унікальною атмосфе-
рою «БРАТИСЛАВСЬКОЇ ПІШОХІДНОЇ 
ЗОНИ КОРЗО», вуличок з безліччю 
оригінальних кав‘ярень

 місце коронації угорських правите-
лів з роду Габсбургів (1563 – 1830), в 
якому було короновано 11 королів та 7 
королівських дружин. Свого найбіль-
шого розквіту Братислава досягла під 
час правління Марії Терези, котра була 

Перевагою Братислави є ком-
пактність його центру, завдяки 
чому більшість ключових пам‘яток 
можна відвідати пішки. Для 
великих відстаней рекомендує-
мо скористатися Інтегрованою 
транспортною системою. Проїзні 
квитки можна купити в автоматах 
на зупинках та у газетних кіосках. 
Квиток необхідно прокомпосту-
вати у компостері прямо у тран-
спортному засобі. Діти до 6 років 
подорожують безкоштовно. Діти 
від 6 до 18 років подорожують 
за пільговим проїзним квитком 
(dpb.sk).

Братислава лежить на перехресті 
важливих автомобільних шляхів. 
Прага знаходиться на відстані 
330 км, Будапешт — 200 км, 
Відень — 65 км.

До Братислави можна дістатися 
також на кораблі прямо з центру 
Відня — із Пристані на Шведен-
плац (twincityliner.com).

коронована у 1741 році в Кафедрально-
му соборі святого Мартіна

 місце з компактним історичним 
центром з багаточисленним архітек-
турним спадком монархії, прекрасних 
курій, родових міщанських будин-
ків-віл, в яких жили та працювали 
всесвітньо відомі митці, архітектори та 
винахідники, такі як Гуммель, Моцарт, 
Ліст, Бетховен, Барток, Гайдн, Лабан, 
Мессершмідт, Флайшманн, Кемпелен 
та Зегнер

 місто вина з виноградниками, що 
доходять до самого центру міста, де 
якістю вина можна насолоджуватися 
у сучасних стильних винотеках або 
традиційних місцевих льохах в Рачі, 
Девіні та Вайнорах

Таксі за потреби зручно замовити 
через мобільний додаток (hopin.sk, 
bolt.sk, liftago.sk).

Аеропорт Братислава (BTS): з/
до центру за 15-20 хв., BUS 61 
(bts.aero); Віденський аеропорт 
«Швехат» (VIE): відстань 40 км, 
можна дістатися автобусом, що 
їздить із півгодинними-годинними 
інтервалами (slovaklines.sk, regiojet.
sk, flixbus.sk).

Скористайтеся зручним автобус-
ним та залізничним сполученням з 
багатьма містами Європи та іншими 
регіонами Словаччини. (slovaklines.
sk, slovakrail.sk, regiojet.sk, flixbus.sk, 
eurolines.sk)

Видавець: Bratislava Tourist Board, 2022
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Фото: Melman Production, Zylinder, Regal 
Burger, MS Agency, Jairo Outdoor, Danu-
biana, Waves, Kláštorný pivovar, M. Velček, 
M. Petrasko, L. Wagner, B. Molnár, P. Kováč, 
M.Lachkovič, Galéria mesta Bratislavy 
a archív BTB.

Місто після заходу сонця
Братислава — дуже популярний та затребуваний напрямок. 
Особливу привабливість міста доповнює і ї ї нічне життя. Відчуйте 
атмосферу нічного міста на вулицях братиславського пішохідного 
центру, у музичних клубах або у винних льохах, захованих під землею.

ПОРАДА ВЕЧІРКА
Студентський «UniK», коктейльний «Rio 
Grande Restaurant», «Night Bar & Café» 
чи трьоповерховий «Channelsclub» і 
новий Great Club (greatbratislava.sk).

ПОРАДА АЛЬТЕРНАТИВИ
Концертні «MMC» (majestic.sk) і мульти-
функціональний центр «Старий Ринок», 
підземний «Nu Spirit» (nuspirit.sk), 
субкультурний клуб «WAX» (facebook.
com/waxbratislava), мультикультурний 
«kc dunaj» (kcdunaj.sk).

ПОРАДА КУЛЬТУРА
Радимо відвідати 2 найпрестижніші 
фестивалі класичної музики «Бра-
тиславський музичний фестиваль» 
(bhsfestival.sk) і літній фестиваль «Viva 
Musica!» (vivamusica.sk).

ПОРАДА РИНКИ
Любителі свіжих домашніх продуктів 
та цікавої програми приходять кожну 
суботу на продуктові ринки в центрі 
міста у Старому Базарі (staratrznica.sk), 
або також рекомендуємо автентичний 
ринок на Мілетичовій.

ПОРАДА ПИВО
Окремим розділом є місцеві пивоварні 
з власним виробництвом пива, де Ви 
можете спробувати будь-яке пиво, яке 
тільки можна: «Дунайська бровар-
ня» (dunajskypivovar.sk), «Міщанська 
броварня» (mestianskypivovar.sk), «Мо-
настирська броварня» (klastornypivovar.
sk), «Фабрика» (fabrikapub.sk), мінібро-
варня «Ріхтар Якуб» (richtarjakub.sk).

Музеї та галереї
Братислава є місцем розташування більше ніж 65 спеціалізованих 
музеїв та галерей. Зберігаючи спадок свого багатого культурного 
минулого, вона йде назустріч викликам сучасного мистецтва.

МУЗЕЙ МІСТА БРАТИСЛАВА 
(muzeum.bratislava.sk)
Його історичні експозиції пропонують 
відвідувачам широкий спектр інфор-
мації з історії міста Братислава , з 
історії виноградарства та винороб-
ства , годинникового мистецтва, 
фармацевтики та з життя уродженців 
Братислави — Йоганна Непомука 
Гуммеля та Артура Флейшманна. У 
Музеї міста Братислава знаходиться 
також пам’ятка UNESCO — Римський 
військовий табір (кастель) Герулата, а 
також національна культурна пам’ятка 

— Девінський град.

ПОРАДА МУЗЕЇ
Відкрийте для себе унікальний Музей 
єврейської культури (snm.sk)  чи 
Музей газу (sppolocne.sk/muzeum).

МУЗЕЙ «ДАНУБІАНА» DANUBIANA 
MEULENSTEEN ART MUSEUM 
(danubiana.sk)
Виняткове розташування музею на Ду-
наї пропонує симбіоз художніх творів, 
сучасної архітектури та навколишньої 
природи . 

ПОРАДА З ДІТЬМИ
Міжнародний дім мистецтва для дітей 
«Bibiana»  (bibiana.sk), Музей тран-
спорту  — тут знаходиться 100-річна 
електричка, яка колись сполучала 
Братиславу та Відень  (muzeumdopravy.
com), Музей води (vodarenskemuzeum.
sk) або Ви також можете насолодитися 
подорожжю на соціалістичній Шкоді 
пам’ятками минулої епохи з місцевим 
екскурсоводом (authenticslovakia.com).

ГАЛЕРЕЯ НЕДБАЛКА (nedbalka.sk)
Тут прихований неочікувано вражаю-
чий інтер’єр, що нагадує Музей Гугген-
хайма в Нью-Йорку, галерея пропонує 
зали постійної експозиції, присвяченої 
виникненню та розвитку словацького 
модернізму .

СЛОВАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
(snm.sk)
Складається з 18 спеціалізованих 
музеїв, що знаходяться у Словаччині. 
У Братиславі Ви знайдете, наприклад, 
історичний , археологічний , 
природознавчий , включно декількох 
маленьких (Музей культури карпат-
ських німців та Музей культури Угорців 
у Словаччині, а також інші) .

ГАЛЕРЕЯ МІСТА БРАТИСЛАВА (gmb.sk)
друга найбільша галерея у Словаччині, 
де експонуються масштабні колекції 
словацького та світового художнього 
мистецтва у двох будівлях — Палац 
Мірбаха  і Палац Палфі .

СЛОВАЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ГАЛЕРЕЯ 
(sng.sk)
Фонд її колекцій складається з більше 
ніж 60 000 творів вітчизняного та за-
кордонного походження. Тут домінують 
оригінальні виставки та безліч культур-
но-соціальних та освітніх програм для 
громадськості .

ПОРАДА ВИНО
Спробуйте найкраще місцеве вино у 
сучасних винотеках або у традиційних 
винних льохах, розташованих під вели-
кою частиною Старого Міста. Радимо 
відвідати «Національний салон вин» 
(salonvin.sk), винотеку «Біля Блакитної 
Церкви» (vinotekamodrykostolik.sk) або 
«Wine Not !?» (winenot.sk) на Головній 
площі.
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Привабливі оглядові екскурсії містом у зручних історичних автомобілях 
Прешпорачек або Блавачик (tour4u.sk, blavacik.sk). 

Тематичні тури по місту та околицях пропонує Туристично-інформаційний 
центр BTB на Klobučnícka 2. Звідси щодня починається годинна пішохідна 
екскурсія словацькою, англійською або німецькою мовою (про бажання 
приєднатися до екскурсії необхідно повідомити мінімум за 2 години). 
Контакти: +421 2 5443 4059, +421 905 848 407, prehliadky@visitbratislava.com 

Туристично-інформаційний центр
Klobučnícka 2, Staré Mesto, tel: 02/16 186, touristinfo@visitbratislava.com

 БРАТИСЛАВСЬКИЙ ЗАМОК
Колись резиденція правителів, сьогодні 
— символ Братислави і місцезнахо-
дження Історичного музею. З висоти 
його 47-метрової коронної вежі, де 
колись зберігали королівські регалії для 
коронації, відкривається чудовий вигляд 
не тільки на місто, але й на пейзажі по 
сусідству.

 ДІМ СВ. МАРТІНА
Готичний тринефний костел з 15 століт-
тя, колишній коронаційний храм. Про ці 
славні часи нагадує позолочена репліка 
коронаційної корони, яка важить 150 кг, 
встановлена на вершині кафедральної 
вежі, на висоті 85 метрів.

 СТАРА РАТУША
Колись це була резиденція міського уря-
ду, від 1868 року — приміщення Музею 
міста Братислави, найстарішого музею 
у Словаччині. Після того, як Ви здолаєте 
вузькі сходи, що ведуть на 45-метрову 
вежу, Вам відкриється прекрасний 
панорамний вигляд на історичний центр 
міста.

 ПАЛАЦ ПРИМАСА
Палац у стилі класицизму з 18 сторіччя, 
де після перемоги Наполеона у битві 
під Аустерліцом представники фран-
цузького та австрійського імператорів 
підписали угоду, що увійшла до історії 
як Прешпорський мир. Сьогодні це екс-
позиція галереї, яка зберігає унікальну 
колекцію 6 англійських гобеленів з 17 
століття та резиденція мера столиці 
Словацької Республіки.

 НАБЕРЕЖНА «EUROVEA»
Частиною району, що розрісся до сучас-
ного центру Братислави, є нова будівля 
Словацького національного театру, 
торговий центр «Eurovea», кав’ярні та 
ресторани у приємній прогулянковій зоні 
на набережній Дунаю.

 ПАЛАЦ ГРАССАЛКОВИЧІВ
Літній палац 18 сторіччя у стилі рококо 
у минулому був відомий багатим 
суспільним життям, тут давав концерти 
відомий Йозеф Гайдн. З 1996 року він 
є резиденцією президента Словацької 
Республіки.

 БЛАКИТНА ЦЕРКВА
Характерною рисою сецесійної Церкви 
Святої Єлизавети з початку 20 століття 
є блакитний колір. Вона вирізняється де-
тальним оформленням фасаду з частим 
використанням мозаїки. Є улюбленим 
місцем для шлюбів та хрестин.

 СЛАВІН
Найбільший військовий меморіал у 
Центральній Європі завдяки своїй висоті 
52 метрів, є однією з домінант міста. Тут 
поховані 6845 воїнів Радянської армії, 
котрі загинули під час звільнення Бра-
тислави у ході Другої світової війни.

 ДЕВІН
Руїни замку, що здіймаються на високій 
скелі над злиттям річок Дунай і Морава, 
належить до найвидатніших історичних 
та археологічних об’єктів Центральної 
Європи. Окрім того, Девін пропонує 
чарівний природний пейзаж з неповтор-
ним виглядом.

 ОГЛЯДОВА ВЕЖА «UFO»
Унікальний вид з опор Мосту СНП на 
висоті 95 метрів з чарівним виглядом 
на місто та видимістю до 100 км. Вона 
пропонує найкрасивіший захід сонця у 
Братиславі в поєднанні з гастрономічни-
ми враженнями.

 БРАТИСЛАВСЬКІ СКУЛЬПТУРИ
Братиславські скульптури належать до 
найчастіше фотографованих пам’яток 
міста. Ви зустрінете тут піжона Шонера 
Наці, роззяву Чуміла, скульптуру не-
вимушеного Наполеона, котрий спира-
ється на лавочку, або також скульптуру 
казкаря Г. Х. Андерсена.

Відкрийте для себе та пізнайте місто

Насолоджуйтесь містом на повну
  ПОРАДА ВЕЛОСИПЕД

Знайомтеся з міськими маршрута-
ми, позначеними великою «С», з 
прямим сполученням з велосипедними 
трасами регіонального та європей-
ського значення «Eurovelo» 6 і 13, з 
опцією оренди велосипедів для всієї 
сім’ї (slovnaftbajk.sk, rekola.sk). Для 
любителів лісів та природи радимо 
також велосипедні екскурсії по Малих 
Карпатах.

  ПОРАДА КОРАБЕЛЬ
Подорожуйте Дунаєм на екскур-
сійному поромі до замку Девін, до 
ГЕС «Габчиково», відвідайте Чуново 
і галерею Данубіана, а також комп-
лекс «Дика Вода». Ви також можете 
поплисти катамараном на екскурсію 
до Відня (floratour.sk). Любителям 
відкривати недоторкані кутки природи 
Малого Дунаю ми радимо одноденну 
екскурсію на каное (authenticslovakia.
com, canoetrips.sk).

  ПОРАДА ПІШОХІДНА
Прогуляйтеся Національним природ-
ним заповідником «Девінська Кобила» 
біля підніжжя Малих Карпат із пале-
онтологічною місцевістю «Сандберг», 
Колибою з популярною бобслейною 
трасою та оглядовою вежею «Камзік», 
де розташований ресторан з найкра-
щим видом на Братиславу (veza.sk). 

  ПОРАДА ВИННА ПОДОРОЖ ДО 
МАЛИХ КАРПАТ
Одразу за воротами столиці почина-
ється Малокарпатський винний шлях, 
який цілорічно пропонує дегустації 
та різні заходи для любителів вина. Їх 
список щороку публікується у спеціалі-
зованому календарі (mvc.sk).

  ПОРАДА ШОПІНГ
Три торгові центри недалеко від центру 
Братислави — «Eurovea» (eurovea.sk), 
«Aupark» (aupark.sk) і «Central» (central.
sk) — пропонують усе, що забажаєте: 
одяг, прикраси, електроніку, аксесуари 
для дому, книги та меблі.

  ПОРАДА З ДІТЬМИ
Зоопарк (zoobratislava.sk), Галерея 
оптичних ілюзій «3D Land» (3dland.sk), 
інтер’єрний «Kidshouse», (kidshouse.
sk), цілорічний спортивний комплекс 
«X-BIONIC® Sphere» (x-bionicsphere.
com) Шаморін, що знаходиться лише у 
20 км від центру міста.

BRATISLAVA CARD
Необмежений проїзд на громадському транспорті
Безкоштовний вхід у вибрані музеї та галереї
Безкоштовна екскурсія містом та інші знижки до 50 %

РЕКОМЕНДОВАНІ МАРШРУТИ ТУРІВ
Старт: Туристично-інформаційний центр (ТІЦ), 
Klobučnícka 2

 Подорож Старим Містом (На цьому маршруті Вам 
точно сподобається розповідь професійного екскурсо-
вода ТІЦ)

 Палац Примаса  Стара ратуша  Галерея міста 
Братислава — Палац Мірбаха  — Михайлівські воро-
та, Скульптури  Галерея міста Братислав — Палац 
Палфі  Дім Св. Мартіна  Оборонні мури міста  
Словацький національний театр

Маршрут «Замок» (Сам собі екскурсовод)
 Палац Примаса  Mихайлівські ворота, Музей 

єврейської культури 6  Братиславський замок  Істо-
ричний музей  Дім Св. Мартіна  Оборонні мури мі-
ста  Словацька національна галерея  Словацький 
національний музей — природознавча експозиція 

Інформація
Топ пам’яток
Музеї та галереї
Подорож Старим
Містом
Маршрут «Замок»
Автобусна зупинка
Залізнична станція
Музей
Театр
Галерея
Костел
Синагога
Парк, сад
Оборонні мури міста
Фонтан
Пристань
Кінотеатр
Поліцейський відділок
Лікарня
Торговий центр
WC
WiFi
Проїзд заборонено

Інтернет-продаж 
Bratislava Card
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