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Helló 
Nagyszombat!

Nagyszombat nemcsak a történelmi 
műemlékeknek, a régi időket idéző zugok 
hangulatának vagy a híres középkor 
genius locijának köszönhetően sorolódik 
Szlovákia érdekes utazási ékkövei közé. 
A modern és környezetbarát város, amely-
ben a kultúra és a művészet sosem alszik, 
minden nappal előbbre halad. Mindegyik 
évszakban elnyeri a szívét.

Miért érdemes 
meglátogatni 
Nagyszombatot?
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Bor és mézbor

Az egykori ortodox zsinagógában 
található kávézó egyedülálló Szlo-
vákiában. A nemcsak az egyedülálló 
építészet, hanem a művészet szem-
pontjából is kifinomult részleteket kí-
náló lenyűgöző helyet első osztályú 
kávé, házi készítésű desszertek és 
ínycsiklandó különlegességek egé-
szítik ki. Az ortodox zsinagóga átfogó 
felújításon esett át, és már 2010-ben 
elnyerte a „Szlovákia legszebben 
felújított szakrális épülete” díjat. A 
kávézó stílusosságát az épület utá-
nozhatatlan hangulata is kiemeli.

Ha Ön a bohém típusok közé tartozik, 
Nagyszombatban mindenképp elnyeri 
majd a tetszését a kávézók és étter-
mek lüktető élete. A Szentháromság 
tér és a Fő utca helyi kávézók és 
éttermek sokaságát kínálják. Füg-
getlenül attól, hogy az egyedülálló 
Thalmeiner kávézóval vagy a Fefe 
café mini autóval hagyja-e magát 
elcsábítani, a jó és minőségi kávé 
nyújtotta élvezet garantált. Rendkívül 
felelősségteljes módon közelítik meg 
a kávézás kérdését a stílusos Hedon 
kávézóban vagy a provenszál belterű 

Verdon kávézóban is. Ha Ön éppen 
most érkezett Nagyszombatba, az 
első csésze kávéját mindenképp 
a buszpályaudvartól nem messze 
található ONé eszpresszó bárban 
fogyassza el, amely a kávét a saját 
kávépörkölőjéből szolgálja fel. Ne fe-
lejtse el meglátogatni a város egyik 
legjobb éttermét – a Patriot éttermet 
sem. Az ízlelőbimbók mellett a lelkét 
is megörvendezteti a Szent Miklós-ba-
zilikára nyíló kilátást nyújtó, szemet 
gyönyörködtető hely. 

Nagyszombat – a „világborok” régiója már a középkor idején is je-
lentős borászati és bortermelő központnak számított. A bor a leg-
fontosabb kereskedelmi cikkek egyike volt, és azt tárolni is kellett 
valahol. Nagyszombat ennek is köszönhetően máig egyedülálló 
borászatokkal büszkélkedhet, amelyek nemcsak otthon, hanem 
rangos világversenyeken is számos díjat elnyertek. Látogasson el 
a Terra Parna és a MAGULA családi borászatba Szárazpatakra 
(Suchá nad Parnou), a senkőci (Šenkvice) Karpatská Perlába, 
a nagyszombati Mrva&Stanko vagy az ottóvölgyi (Doľany) 
Vína z Mlyna borászatba, és hagyja magát elragadni a borászati 
ékkövek hangulatával, amelyek legfőbb elemét az egyedülálló 
bor alkotja. A világhírű borászatok mellett semmiképp se hagyja 
ki a világ legjobb mézborát készítő APIMED mézborászatot és 
a Medolandia komplexum részét képező Villa Apimed új termeit 
Alsókorompán (Dolná Krupá). A napja így élményekkel telik meg. 
Ha csak néhány órát tölt Nagyszombatban, mindenképp térjen be 
az Apimed mézborászat Štefánikova utcai hangulatos boltjába, 
amely a Városi toronytól nem messze méhészeti termékek széles 
skáláját kínálja. A borászatokról és a mézborászatról bővebben  
a www.regiontrnava.sk oldalon olvashat.

Információk és foglalás 
a www.regiontrnava.sk oldalon vagy 
a Región Trnava Turisztikai Információs 
Központban Trojičné námestie 1, Trnava, 
amely naponta nyitva tart.

A Turisztikai Információs Központ információs 
szolgáltatásokat, emléktárgyakat, regionális 
termékeket, promóciós anyagokat, kulturális 
rendezvényekre szóló belépőket, városnéző 
túrákat és idegenvezetési szolgáltatásokat 
kínál. 

Kiadta: OOCR Trnava Tourism 
Hospodárska 33, SK — 917 01 Trnava
Grafikai tervezés: 
Provocation bureau, s. r. o.
Nyomtatta: Xtra Slovakia s.r.o.
Fényképek: Trnava Tourism, Malý Berlín, 
Nádvorie, Golf Trnava, Matúš Koprda,
Aquapark Trnava

A kiadás időpontja utáni módosítások joga 
fenntartva. Kiadás éve 2019.

Café zsinagóga
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Pénzügyileg támogatta

Közkedvelt kávézók és éttermek

Tel.:  
+421 33 32 36 440

e-mail:  
info@trnavatourism.sk  RegionTrnava  RegionTrnava
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POZSONYTÓL MINDÖSSZE 30 KM-RE.

Koronát
Bazilikát 
ELTE

Ha kényelmet keres, és szeretne a lehető legtöbbet kihozni a nagy-
szombati tartózkodásából, javasoljuk, hogy vegye igénybe a következő 
szálláshelyek valamelyikét: Hotel Holiday Inn****, Hotel Impiq****, Hotel 
Spectrum*** és Penzion Patriot***. A saját parkolóval rendelkező szállodák 
mindegyike a város központjában található. A kényelemhez természete-
sen nem hiányozhat a wifikapcsolat, a szállodai étterem és a wellness.

A vasútállomás és a buszpályaudvar is a történelmi központ közvetlen 
közelében található (mindössze 7 perc sétára). Ha poggyásszal utazik, 
vegye igénybe a helyi taxi szolgáltatók valamelyikét, amelyekkel a nagy-
szombatiak is előszeretettel közlekednek.

Érdekességek

Megközelítés

A helyiek úgy tartják, hogy a 17. század elején, a Bethlen 
Gábor-féle felkelés idejében a Zene házában bújtatták a Magyar 
Szent Koronát. Ezt az épület homlokzatán olvasható latin nyelvű 
felirat is alátámasztja.

Nagyszombat mintegy negyed évszázadig a Magyar Királyság 
fő egyházi központja volt, mivel az oszmán törökök a történelmi 
Magyarország nagy részét elfoglalták. Miután a törökök elpusztí-
tották az Esztergomi Bazilikát, az egyházi központot éppen Nagy-
szombatba helyezték át. Mindezt abban az időszakban, amikor a 
Magyar Királyság fővárosa Pozsony volt.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1635. évi alapító okirata is 
Nagyszombatból származik, ami azt jelenti, hogy az ELTE a Nagy-
szombati Egyetem jogutódja.

say hello to History say hello to Free time

say hello to People
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meg?
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talja 
meg

Nagyszom-
batot

2.

Az Udvar és 
a Kis Berlin
Nádvorie (Az Udvar) — a kortárs kul-
túra területe közvetlenül Nagyszombat 
központjában található, és a széles 
közönség számára szóló, jelentős 
városalkotó elem. A terület szívét a 
kellemes belső tér alkotja, amely egész 
évben a legkülönfélébb programoktól 
hangos. Az Udvaron a Coworking cent-
rum, az Akadémia étterem, a dizájnbolt, 
a Nagyszombati rádió és sok más krea-
tív alany mellett található a Malý Berlín 
(Kis Berlin) kulturális központ, amely 
filmvetítések, színházi előadások, 
koncertek stb. színes palettáját kínál-
ja. Ha Ön szereti a művészetet, dizájnt 
és a kultúrát, akkor ezt a többszörösen 
építészeti díjjal elismert teret éppen 
Önnek találták ki.

3.

Golf Trnava
A golfedzőterület a Kőmalom erdő-
park (Kamenný mlyn) peremén terül 
el, amely autóval, taxival vagy akár 
kerékpárral is megközelíthető. 100 
méteres szélességével és több mint 
250 méteres hosszával Szlovákia 
egyik legnagyobb golfmezejével 
büszkélkedhet. A hat és fél hektár 
területű pálya a fedett ütőmezővel, az 
1000 méter hosszú, 9 lyukas PAR28 
edzőpályával, a kávézóval és a végső 
ütések gyakorlására szolgáló putting 
greennel nemcsak az aktív golfozókat, 
hanem a nagyközönséget is szívesen 
látja, amely bármiféle korlátozás nélkül 
próbálhatja ki ezen sport varázsát. A 
nyitvatartási időt a www.golftrnava.sk 
oldalon találja.

4.

Zsinagóga 
“status quo ante“ 

A Ján Koniarek Galéria kiállítóhelyi-
ségei közé tartozik a Status quo ante 
zsinagóga is – a kortárs művészet 
központja, amely a teljes körű 
felújításnak köszönhetően kivételes 
hangulatot áraszt.

A várost kreatív lelkek, művészek és diákok rendkívüli koncent-
rációja jellemzi. Nagyszombatban éppen emiatt is egyre nő a 
kulturális terek, kreatív közösségek, zenei fesztiválok, szín-
házi és táncelőadások, workshopok és egyéb tevékenységek 
támogatottsága, amelyek előbbre viszik a várost, az embereket 
pedig aktív életvitelre sarkallják. A városban emellett számtalan 
park, sportpálya és zöldterület található, amelyek az inspiráció és 
a kikapcsolódás közkedvelt helyszínei. 

6.

City Arena Stadion
Anton Malatinský 

A City Arena Trnava komplexum új 
multifunkcionális, közösségi és 
sport központot hozott létre, amely 
futballstadiont, bevásárlóközpontot, 
multiplex mozikat és föld alatti őrzött 
parkolót foglal magában. A City 
Arena komplexum területe 47 000 m2, 
ebből a stadioné 16 000 m2. Az Anton 
Malatinský City Arena Trnava stadion 
Szlovákia legkorszerűbb és legna-
gyobb futballstadionja. Nevét Nagy-
szombat neves szülöttjéről, Anton 
Malatinskýról kapta, akit in memoriam 
a 20. század nagyszombati lakosának 
hirdettek ki.

7.

Aquapark Trnava
A vízi világ és wellness központ 25 
méter hosszú medencével, úszópá-
lyákkal, relaxáló masszázsmedencé-
vel, gyermekmedencével, szaunák-
kal, beltéri és kültéri pezsgőfürdővel 
várja a látogatókat. Az épületben 
emellett étterem és közösségi előcsar-
nok is található. A nyári szezonban 
szabadtéri strandot is üzemeltet.

8.

J. Koniarek Galéria
Koppel Villa

Az egykori zsidó földbirtokos, Ignác 
Koppel villája 1992 óta galériaként 
működik. A galéria névadója Ján Koni-
arek, a modern szlovák szobrászat ala-
pítója volt. Termei a kortárs művészet 
kiállításai mellett Ján Koniarek állandó 
kiállításának, a 20. század szlovák mű-
vészetének és a portrék galériájának 
is helyet ad. 
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Amit semmiképp 
se hagyjon ki, 
ha ide látogat

Bizonyára Ön is ismeri azt a helyzetet, amikor egy idegen 
városba érkezik, és nem tudja, mit kellene ott megtapasz-
talnia vagy megnéznie? Szakképesített idegenvezetőnk a 
legjobb helyeket javasolja Önnek. Abban az esetben, ha ma-
gán — vagy csoportos városnézés iránt érdeklődik, részletes 
tájékoztatást az info@trnavatourism.sk oldalon talál, vagy 
olvassa el városnézési ajánlatunkat a www.regiontrnava.sk 
oldalon. 

10.

Városi torony
A városi torony járópallója a turisták 
egyik kedvenc látnivalója. Szép idő 
esetén a Kis-Kárpátok hegylábáig is 
ellátni róla. Az 57 m magas torony a 
16. században épült figyelőtorony-
ként. 1729 óta működőképes óragép 
található benne, amelyről már több 
mint 100 éve napi rendszerességgel 
a Nemček család gondoskodik. A 
torony tetején található aranyozott 
Immaculata szobor érdekessége, hogy 
elöl és hátul is van egy arca, ami azt 
jelenti, hogy Szűz Mária soha nem 
fordít hátat a nagyszombatiaknak.

11.

Városi erőd
A város jellegzetes szimbóluma, 
amely egykor az egyik legnagyobb 
középkori várost védte, a városi erőd. 
A 800 x 700 m területű várost három 
kilométer hosszú fal vette körül. Az 
építéséhez a 13. századtól kezdve 
száz év alatt több mint 4,3 millió 
téglát használtak fel. Napjainkban az 
egyik legjobb állapotban fennmaradt 
városi erőd Szlovákiában. A helyen-
ként a tíz méter magasságot is elérő 
erőd négy városkaput és harmincöt 
tornyot ölelt magába. A hatalmas kö-
zépkori erődítményen ma is tehet egy 
sétát – a IV. Béla parkban és a Szent 
Miklós-bazilika mögött.

9.

Egyetemi  
épületkomplexum
A magasztos épületek régen a neves 
Nagyszombati Egyetemet szolgál-
ták, jelenleg a feledhetetlen múlt 
lenyűgöző tanúi. A Keresztelő Szent 
János-székesegyházat körülölelő fa-
kultásokról, valamint az egy utcával 
tovább található szemináriumokról 
és nemesi konviktusról van szó. Le-
gyen az az Adalbertínum, Rubrorum, 
Marianum, Stephaneum vagy a már 
említett Nemesi konviktus, gazdag 
történelmüknek köszönhetően máig 
csodálatot érdemelnek.

1.

Keresztelő Szent  
János-székesegyház*
A Keresztelő Szent János-székesegyházat vagy az „egye-
teminek“ is nevezett templomot Szlovákia első korai barokk 
épületeként tartják számon. Ezt az egyedülálló építményt 
a 17. században Pietro és Antonio Spazzo olasz építészek 
építették. Az építményt a „nagyszombati barokk“ kezdetének 
tekintik. A beltér ékköve az 1640-ből származó fa főoltár. A 
több mint 20 méteres magasságának köszönhetően Európa 
legmagasabb korai barokk oltárai közé sorolódik. 

5.

Szent 
Miklós-bazilika
Nagyszombat városában barangolva 
mindenki figyelmét felkelti a Szent 
Miklós téren álló ún. „nyers templom”. 
A kéttornyos templomot 1380-ban az 
eredeti román stílusú templom helyén 
kezdték építeni. A templom belső és 
külső tere a gótika fennköltségével 
és a barokk stílusú elemekkel kápráz-
tatja el a látogatókat. A 18. századi le-
nyűgöző barokk kápolnában található 
a Nagyszombati Könnyező Szűz Mária 
kegyképe is. A templom két működő 
történelmi orgonája szintén művészeti 
remekműnek számít. A bazilika emel-
lett a Mária-tisztelet kegyhelyeként is 
funkcionál.

*

3 km-re a D1 autópályától és közvetlen csatlakozás az R1  
az újonnan felújított Nagyszombati vasúti pályaudvarról gyorsvonatok és  
InterCity vonatok is közlekednek
45 km-re az M. R. Štefánik repülőtértől (Bratislava Airport, BTS) és 120 km- 
re a Schwechat repülőtértől (Vienna Airport, VIE) 
közvetlen összeköttetés Pozsonyba, Brnóba és Prágába, valamint   
Krakkóból Nagyszombatba (FlixBus)


