
АдреналінГольф та оздоровлення
Оцініть свої сили на «Дикій воді», летіть із вітром 
наввипередки, випробуйте свою швидкість, спритність і 
міцність нервів.

Спортивний відвідувач Братислави, котрий 
прагне адреналіну, має багато можливо-
стей випробувати свою межу можливого 
як на воді, у повітрі, так і на природі. Забе-
ріться на «Дику воду» у комплексі водного 
спорту у Чунові, стрибніть на гумовому 
тросі з мосту Лафранконі або проїдьте на 
велосипеді першокласну, але складну трасу 
Рогатка у Малих Карпатах. Це і ще багато 
чого Вам пропонує подорож до Братислави.

Для відвідувачів, котрі хочуть 
під час перебування у Братиславі 
зупинитися і відпочити, 
пропонуємо гольф і оздоровлення. 

  Kart One Arena 
(kartonearena.sk)

  Карти MAX 60 
(motokary.sk)

  Керлінг (icearena.sk)
  Мотузковий парк 

«Колиба» (lanoland.sk)
  Мотузковий парк 

«Тарзанія» у Девінській 
Новій Всі

  «Вейклейк» на Зо-
лотих пісках — вейк-
бординговий буксир, 
флайборд, пляжний 
волейбол, сапсерфінг 
(wakelake.sk)

  Маятниковий стрибок з мосту Лаф-
ранконі з висоти 25 метрів (jairo.sk)

  Рафтинг у комплексі «Дика вода» в 
Чунові (divokavoda.sk)

  «Action Sport Academy» (hangair.sk)
  Лазерний пейнтбол (laserarena.sk)
  Прогулянка у хмарах по віконному 

карнизу навколо оглядової вежі 
«UFO» на висоті 85 метрів UFO Skywalk 
(skywalk.sk)

ШТУЧНІ СТІНИ
центр скелелазіння 
«Вертіго» і стіна для 
скелелазіння «K2»,
найбільша у Словач-
чині
(lezeckecentrum.sk)

ПРИРОДНІ СТІНИ
плита над тунелем
трамваю під замком 
(висота 20 м) і мекка 
вітчизняних скелела-
зів — скеля Пайштун 
біля села Борінка 
(висота 30 м)

Поради

Скелелазна
пригода

Спорт
та релакс

 Зелені зони для релаксу
 Поради для активних відвідувачів 
 Адреналін у місті та його околицях

UA

Поради

Поради

  Спробуйте поля для гольфу і курорти 
поблизу Братислави:

  Гольф-курорт «Black&White» Берно-
лаково 
18+ лунковий курорт (golf.sk)

  Гольф-клуб «WELTEN» Бач 
18-лункове поле (welten.sk)

  Гольф-клуб «Борша» Груба Борша 
18-лункове поле (golfborsa.sk)

  «Penati Golf Resort» Шайдікове Гу-
менце 
18-лункове поле (penatigolfresort.sk)

 Релаксуйте у цих оздоровчих 
 центрах:

  «ЗІОН SPA» (zionspa.sk)
  Готель «Альбрехт Spa&relax центр»

  (hotelalbrecht.sk)
  «Голем Клуб» (golemclub.sk)
 «X-BIONIC Sphere» Шаморин

  (x-bionicsphere.com)
  «Ponteo wellness» (ponteo.sk)V 
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Підключіться до безкоштовного 
wifi VisitBratislava

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

  Visit Bratislava
  @visitbratislava
  Visit Bratislava

Follow us

Інтернет-продаж Bratislava CARD

Фотографії: Jairo Outdoor, Kart aréna, 
K2, Joga v meste, Black & White golf 
resort, Farbám neujdeš, MS Agency,
M. Velček, P. Raždík
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Природа у містіВодний спорт Біг у місті Велосипедний спорт
Братислава — зелене місто, з жодного її кінця недалеко до 
парку або лісу, де можно здорово відпочити.

Час від часу важливо зробити щось гарне для свого тіла, і 
біг є ідеальною альтернативою тренування для всього тіла. 
Братислава пропонує багатий вибір бігових трас і спортивних 
заходів.

Завдяки своєму розташуванню Братислава пропонує 
безліч привабливих велодоріжок, включно виїзду на 
«Eurovelo» 6 і 13.

Братислава лежить на ріці Дунай, але місто також оточує 
декілька прекрасних природних озер, наприклад, Золоті 
піски, Русовце, Малий і Великий Драждяк. Унікальні активні 
враження пропонує Комплекс водного спорту в Чунові.

  Комплекс водного спорту Чуново своїм оснащенням відповідає 
найвищим критеріям якості. Тут проводились Чемпіонати Європи і 
світу з водного слалому. Тут можуть проводитись тренування як для 
професійних водних слаломістів і рафтерів, так і для спортсменів-по-
чатківців і любителів адреналіну (divokavoda.sk).

  Дунай і його мертві рукави приваблюють каякерів, котрі більше 
люблять тихі води і радше веслують на Малому Дунаї. Каяки можна 
орендувати у Карловеській затоці. Любителям відкривати нові місця 
радимо екскурсію цілого дня на каное, з якого можна відкривати 
недоторкану природу Малого Дунаю (splavuj.sk).

  Катери, скутери і водні лижі можна випробувати прямо на Дунаї або 
на озері Золоті піски. Після спортивного досягнення кожен відвідувач 
може відпочити знову ж на воді під час оглядових або вечіркових 
плавань Дунаєм (boats4u.sk, speedboats.sk, wakelake.sk).

  Швидкісний спуск, вейкбординг або сплав дикою водою на дошці 
за моторним човном підніме рівень адреналіну всім відвідувачам. Їх 
пропонує Комплекс водного спорту Чуново. (divokavoda.sk). Недалеко 
від центру на петржальському березі Дунаю кожного року оживає 
міський пляж. Тут можна будь-коли зіграти у волейбол, а від червня 
до серпня підготована багата тренувальна програма для активних 
відвідувачів пляжу.

  Відпочинок на пляжі біля Дунаю у Старому Місті під парасолями з 
доброю їжею і напоями. Ідеальне рішення для літніх днів і вечірніх 
зустрічей. (plazstaremesto.sk).

Список місць для купання в Братиславі і околицях Ви знайдете на www.visitbratislava.com

Гірський парк, який займає сьогодні 22 
гектари, був заснований наприкінці 19 
сторіччя, і дотепер він може пишатися 
первісною флорою і фауною. Тут можна 
добре побігати, тренувати швидку ходу 
або зробити зарядку (horaren.sk).

Оазисом відпочинку вітчизняних і закор-
донних гостей є місцевість Залізної кри-
ниці і сусідньої так званої Партизанської 
луки. Ви знайдете тут привабливі велоси-
педні і бігові траси, поле для міні-футболу 
і з твердим покриттям — для баскетболу 
або волейболу. Під телевежею Камзік зна-
ходиться пригодницька літня бобслейна 
траса для малих і великих відвідувачів 
(bobodraha.sk).

Із крісельного підйомника до домінанти 
Братислави, Телевежі «Камзік», що зна-
ходиться в місцевості «Колиба», чудовий 
вигляд на місто.

З висоти відвідувач закохається у пре-
красний вигляд на один з найстарших 
лісів Малих Карпат. З центру міста до 
підйомника Ви дістанетесь менше ніж за 
півгодини. Підйомник відвезе Вас і Ваш 
велосипед (lanovky.sk).

Бігова траса «Променад» (див. карту): 
Траса середньої важкості для любителів 
і професійних загальною довжиною 10 
000 метрів. Траса переважно рівнинна з 
мінімальним підйомом 15 метрів перед 
площадками Мосту Лафранконі і Мосту 
Аполлон. Домінантою міської частини 
траси є краєвид історичного центру міста 
і Братиславського замку. Петржальська 
частина веде через Печнянський міст і 
вздовж саду Янка Краля — найстаршого 
публічного парку у центральній Європі. 
Зміни напряму траси позначені інформа-
ційними стрілками, а відстань позначають 
обосторонні знаки.

Любителям радимо траси в історично-
му парку Сад Янка Краля, у Гірському 
парку, в оздоровчому комплексі Залізна 
криниця або навколо озер Малий і Ве-
ликий Драждяк, Штрковецьке озеро, 
Девінське озеро і Кухайда.

  Прокат велосипедів: Братислава, як 
і інші європейські мегаполіси, про-
понує послуги прокату велосипедів. 
Ви знайдете жовті велосипеди на 73 
кінцевих станціях, включно Старого 
Міста. (slovnaftbajk.sk). Зарядні станції 
для електровелосипедів: (ebajkconnect.
sk)

  Південний (правий) берег Дунаю 
(Гребля) напрямок до водної дамби 
в Чунові — улюблена траса велосипе-
дистів, бігунів і ковзанярів. Дорогою 
можна зупинитися в Музеї сучасного 
мистецтва Данубіана «Meulensteen Art 
Museum» (приблизно 15 кілометрів від 
центру, danubiana.sk). Звідти траса про-
довжується до міста Штурово.

  Велопарк «Колиба» — у місцевості За-
лізної криниці для любителів гірських 
велосипедів і швидкості є цілорічна 
швидкісна траса з перешкодами Ро-
гатка (довжина 1920 м) і її коротший 
варіант Драйвер 8 (1300 м).

  Національний біг Девін 
Братислава: найстар-
ший біговий захід від 
1947 року довжиною 
11625 м (devin-bratislava.
eu)

  ČSOB Братиславський 
марафон (42,195 км), 
Telekom Night Run, 
History Run — навколо 
історичного центру 
міста — приблизно 6 км 
(bratislavamarathon.com)

  «Від фарб не втечеш» 
(farbamneujdes.sk)

  «Wings for life» 
(wingsforlifeworldrun.
com)

  «Running tours» 
(gorunning-
toursbratislava.com)

Чудові гірські велосипед-
ні траси — до послуг фана-
тів велосипедного спорту 
(MTB) на позначених трасах 
навколо Білого хреста і теле-
вежі Камзік. Лісові доріжки 
пропонують менш склад-
ний, але також адреналіно-
вий велосипедний спорт 
для професіоналів. Більше 
інформації: (bikeparkkoliba.
sk, mtbiker.sk)

Найвідоміші
бігові заходи

По трасі
винного шляху

      Йога в парку
Сад Янка Краля на 
петржальському березі 
Дунаю є найстаршим 
публічним парком у цн-
тральній Європі. В цьому 
популярному братислав-
ському Гайд-Парку окрім 
активних бігунів Ви також 
зустрінете спортивних ен-
туазіастів йоги, стретчінгу 
чи бойових мистецтв.

Радимо велоекскурсії по хребту Малих Карпат. 
Область є також популярним виноградарським ре-
гіоном (bratislavaregion.travel). Додайте приємності 
екскурсії, спробувавши локальні вина (mvc.sk).

Running route Promenáda

       Інші бігові траси у місті
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