
Otváracie hodiny TIC — Región Trnava

Máj — September:   10.00 — 18.00 hod.
Október — Apríl:   10.00 — 17.00 hod.

Kontakt TIC
Tel.č. :   +42133 32 36 440
E-mail:   info@trnavatourism.sk 
Adresa:   Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava

Ceny prehliadok sú uvádzané s DPH za celú sprevádzanú skupinu, 
maximálna kapacita 30 osôb (pokiaľ nie je uvedené inak).

www.regiontrnava.sk

Trnava v sebe ukrýva mnoho 
príbehov. Nebojte sa ju obja-
vovať a nechajte sa viesť ulič-
kami historického centra či 
okolitými dominantami s na-
šimi sprievodcami. Vybrať si 
môžete z ponuky prehliadok 
v rôznych jazykoch a časoch. 
V prípade, že vám z toho nie-
čo nevyhovuje, vyberte si 
možnosť vyskladania vlastnej 
prehliadky.

SK 
2 hodiny
Malý Rím a víno — 80 €  
(pre skupiny do 15 osôb)

Malý Rím a víno — 92 € 
(pre skupiny do 30 osôb)

Fľaša vína/
medoviny navyše 12 €

ENG / DE / FR
2 hodiny

Malý Rím a víno — 103 € 
(pre skupiny do 15 osôb)

Malý Rím a víno — 115 € 
(pre skupiny do 30 osôb) 

Fľaša vína/
medoviny navyše 12 €

Špeciálna prehliadka 
„Malý Rím & Víno“ vám 
predstaví významnú 
históriu slávneho  
trnavského vinohradníc-
tva a vinárstva.

 Prehliadka vás zavedie k naj-
starším sakrálnym pamiatkam 
mesta, ale predovšetkým do 
podzemia starobylej Trnavy, kde 
v dubových sudoch dozrievalo 
len to najkvalitnejšie víno.

 Súčasťou pútavého rozprávania 
je i ochutnávka regionálnych 
vín.

 Návšteva sakrálnych objektov 
Bazilika sv. Mikuláša a Katedrá-
la sv. Jána Krstiteľa, návšteva 
stredovekej pivnice Západného 
krídla radnice, v ktorej majú 
účastníci možnosť ochutnať 
regionálne víno či svetovo oce-
ňovanú medovinu Apimed.

 Základná prehliadka mesta bez 
návštevy objektov v trvaní jednej 
hodiny — prechádzka historickým 
centrom.

 Možnosť predĺženia prehliadky 
pridaním objektov podľa výberu 
klienta.

 „Veľké objekty“ —  Katedrála sv. 
Jána Krstiteľa, Bazilika sv. Mikulá-
ša, Kostol sv. Jakuba,  
Západné krídlo radnice.

 „Malé objekty“ — románsky 
karner, Divadlo Jána Palárika, 
mestské hradby, socha Antona 
Bernoláka.

V prípade, že si neviete vybrať z našej ponuky alebo 
by ste chceli absolvovať viacero vecí počas jednej 
prehliadky, máte možnosť zvoliť si vyskladanie svojej 
vlastnej prehliadky. Stačí, ak kontaktujete Turistické 
informačné centrum — Región Trnava a podľa svojej 
požiadavky vám pripravia prehliadku na mieru, či už 
pre menšie alebo väčšie skupiny.

S finančnou podporou
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Malý Rím 
a víno

Pri skupine do 15 osôb je v cene 
prehliadky jedna fľaša vína ale-
bo medoviny, pri skupine do 30 
osôb sú v cene prehliadky dve 
fľaše vína alebo medoviny.

Možnosť dokúpenia  
ďalších fliaš.

SK
Základná prehliadka historic-
kého centra (1 h) — 45 €

ENG / DE / HU / FR / RU
Základná prehliadka historic-
kého centra (1 h) — 53 €

V prípade, že by ste mali zá-
ujem o návštevu niektorého 
z objektov, navyšuje sa čas 
aj cena nasledovne: 

SK
Návšteva vybraného veľkého 
objektu (+ 30 min) +10 €

Návšteva vybraného malého 
objektu (+ 15 min) +5 €

ENG / DE / HU / FR / RU
Návšteva vybraného veľkého 
objektu (+ 30 min) +18 €

Návšteva vybraného malého 
objektu (+ 15 min) +9 €

Vyskladaj si 
svoju prehliadku

0907

SK
2 hodiny — 65 eur

ENG 
2 hodiny — 88 eur

Prehliadka sprevádzaná 
architektom orientovaná 
na modernu historického 
centra Trnavy.

 Trasa povedie popri budovách 
trnavského Domu Kultúry či 
hlavnej pošty, architektúre 
Milana Michala Harminca až 
k Evanjelickému domu.

SK
2 hodiny — 65 eur

ENG
2 hodiny — 88 eur
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Moderna 
v Trnave

Technické pamiatky 
Trnavy

Prehliadka orientovaná 
na najznámejšiu in-
dustriálnu architektúru 
v okolí historického cen-
tra Trnavy sprevádzaná 
architektom.

Trasa povedie k budovám 
trnavského cukrovaru, auto-
matického mlynu na Zelenom 
kríčku, k budove bývalej 
octárne a k budovám fabriky 
Figaro.
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SK
1,5 hodiny — 55 eur

ENG / FR 
1,5 hodiny — 74 eur

SK
2 hodiny — 65 eur

ENG / FR
2 hodiny — 88 eur

Hradobný systém je  
jedným z najzachovalej-
ších v strednej Európe.

  Mestské hradby sú výnimočnou 
atrakciou obdĺžnikového tvaru 
o veľkosti 800x700 m ohraniču-
júce historické centrum Trnavy. 

  Prehliadka povedie popri 
trnavskom mestskom opevnení 
v častiach v Sade Antona  
Bernoláka, pri Dolnej bráne 
a pri Michalskej bráne, s kon-
com prehliadky pri Mestskej 
veži.

06
Trnavské parky 
a sochy

Prehliadka povedie po 
časti trnavských parkov.

 Predstavíme najznámejšie 
sochy vytvorené Trnavčanom 
Jánom Koniarkom. 

 Trasa povedie cez Sad Antona 
Bernoláka, Námestie SNP 

 a do Ružového parku.
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Hradobný systém 
mesta Trnava

V rámci prehliadky by bol mož-
ný vstup do bašty mestského 
opevnenia.

Cestou sa účastníci pristavia 
pri soche Antona Bernoláka, 
Pamätníku poľnohospodárstva, 
Pomníku padlých v 1. svetovej 
vojne, soche Milana Rastislava 
Štefánika, pamätníku Oslobodi-
teľov, pri Pomníku nespravodli-
vo prenasledovaných.
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Počas tejto prehliadky  
objavíte kúzlo najkraj-
ších sakrálnych pamia-
tok mesta Trnava, ktoré 
vás očaria svojou mo-
numentálnosťou  
a bohatou interiérovou  
výzdobou.

 Vstup do Baziliky sv. Mikuláša, 
Katedrály sv. Jána Krstiteľa, 
Kostola sv. Jakuba, románskej 
kostnice — karnera.

Trnava
a králi

01

SK
1 hodina — 45 eur
1,5 hodiny — 55 eur
2 hodiny — 65 eur

ENG / DE / HU / FR / RU
1 hodina — 53 eur
1,5 hodiny — 74 eur
2 hodiny — 88 eur

SK
2 hodiny — 65 eur

ENG / FR
2 hodiny — 88 eu

SK
1,5 hodiny — 55 eur

ENG / DE / HU / FR / RU
1,5 hodiny — 74 eur

SK
1,5 hodiny — 55 eur

ENG / DE / HU / FR / RU
1,5 hodiny — 74 eur

Stredoveká 
Trnava

Prehliadka orientovaná 
na stredoveké stavby
v meste.

 Vstup do Baziliky sv. Mikulá-
ša, Západného krídla radnice, 
ochodza hradieb pri Michalskej 
bráne.

Prehliadka orientovaná  
na barokové stavby 
v meste.

 Vstup do Katedrály sv. Jána Krs-
titeľa a do Kostola sv. Jakuba, 
prechádzka popri historickom 
univerzitnom komplexe budov.

Trvanie prehliadky závisí od 
požiadaviek klienta na množ-
stvo navštívených objektov.
 Pri hodinovej prehliadke 

návšteva jedného kostola
 Pri 1,5-hodinovej prehliad-

ke návšteva dvoch kostolov 
 Pri 2-hodinovej prehliadke 

návšteva troch kostolov

04

Prehliadka orientovaná 
na návštevy a stretnutia 
kráľov v Trnave.

  Návšteva objektov Bazilika sv. 
Mikuláša, Kostol sv. Jakuba (na 
ktorého oltári bola podpísaná 
sobášna zmluva detí kráľa 
Karola IV a Ľudovíta I.), Divadlo 
Jána Palárika (stojí na mieste 
hostinca U čierneho orla).

02
Baroková 
Trnava
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Sakrálne pamiatky 
Trnavy

Informácie o udelení výsad 
slobodného kráľovského 
mesta kráľom Belom IV.,  
o návštevách kráľa Ľudovíta I., 
jeho stretnutí s kráľom a cisá-
rom Karolom IV. a jeho smrti  
v Trnave, stretnutie kráľov 
Karola Róberta s Jánom 
Luxemburským či návštevách 
cisára Jozefa II. v hostinci 
U čierneho orla.


