KONFERENCIE A STRETNUTIA V TIRNAVII,
REGIÓNE SVETOVÝCH VÍN

PREMEŇTE PRÁCU
NA ZÁŽITOK MEDZI VINICAMI
KONFERENCIE A STRETNUTIA V TIRNAVII, REGIÓNE SVETOVÝCH VÍN
Neďaleko hlavnej diaľničnej trasy D1 sa medzi Piešťanmi a Bratislavou nachádza historické mesto Trnava - pre mnohých
ešte stále neobjavený cestovateľský poklad na Slovensku. Nielen starobylá atmosféra, unikátne sakrálne pamiatky
„Malého Ríma“ a kedysi čulý stredoveký život, ale aj množstvo kultúrnych podujatí a mladá kreatívna krv dodávajú mestu
špecifický charakter.
Trnava taktiež ponúka moderné kongresové a obchodné ubytovacie zariadenia s možnosťou privítať hostí skutočne „vo
veľkom“. Napr. kongres až do 700 osôb alebo stredne veľké či „komorné“ pracovné skupiny okolo 10 osôb. Tým sa však
ponuka moderny u nás ani zďaleka nekončí. Po pracovnom programe odporúčame ako „jedinečný bonus“, vydať sa na
objavnú cestu po blízkom regióne. Ten totiž ukrýva najlepšie slovenské vinárstva a v nich jedinečné zážitky počas prehliadok vinárskych priestorov, degustácií a osobných stretnutí s majstrami vinármi. Dozviete sa nielen to, ktoré z nich priniesli
Slovensku zlaté a strieborné medaily, šampióna zo svetových vinárskych súťaží v Madride, Bruseli či Paríži, ale napríklad
aj, že bodujú v európskej vinárskej architektúre, prečo sa chodí na víno do mlyna a určite ešte oveľa viac.

TEŠÍME SA NA VÁS V REGIÓNE TIRNAVIA!
TÍM TRNAVA TOURISM
S VÝBEROM VHODNÝCH PARTNEROV PODĽA VAŠICH
POŽIADAVIEK VÁM RADI PORADÍME A POMÔŽEME.
Obráťte sa na nás so svojimi predstavami a my ako
kompetentný partner urobíme pre vašich domácich
či zahraničných hostí a ich nezabudnuteľný zážitok
v destinácii „TIRNAVIA - región svetových vín“ maximum.
Kontakt:
Trnava Tourism
Oblastná organizácia
cestovného ruchu
Hospodárska 33
917 01 Trnava
S finančnou podporou

Rezervačný servis:
meeting@regiontirnavia.sk
+421 915 575 444
www.regiontirnavia.sk
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Hotel HOLIDAY INN
SVETOVÁ ZNAČKA V CENTRE MESTA

****

Moderný štvorhviezdičkový hotel Holiday Inn Trnava sa vďaka
najväčšej kongresovej sále na západnom Slovensku radí medzi
top kongresové hotely.
Poskytuje 900 m2 konferenčných priestorov, spája vynikajúcu polohu v historickom centre mesta a komfortné ubytovanie v 103 nadštandardne vybavených izbách.
Moderná gastronómia hotelovej reštaurácie The Oak Tree restaurant,
pod vedením šéfkuchára Daniela Melicheríka, očarí aj najnáročnejších
gurmánov. Vychutnajte si kulinárske umenie nášho tímu kuchárov, ktorí
pri tvorbe svojich špecialít uprednostňujú čerstvé lokálne suroviny a
inšpirujú sa sezónnymi trendami. Pre chvíle oddychu je pre vás pripravený útulný Lobby Bar, svetlá Vinotéka GARDENIA či luxusný Whiskey
Bar s jeho nezameniteľnou neformálnou atmosférou. Dokonalý relax
zažijete v hotelovom wellness vybavenou sasha saunou a ponukou
thajských masáží. Pre hostí je k dispozícii aj Mini Gym.

PRVOTRIEDNE KONFERENČNÉ, UBYTOVACIE A
WELLNESS SLUŽBY ZAVŔŠENÉ NEOPAKOVATEĽNÝM
GASTRONOMICKÝM ZÁŽITKOM!
Konferenčná miestnosť

Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Okrúhle
stoly*

Athrium 1

320 m²

222

350

x

200

Athrium 2

320 m²

222

350

x

200

Athrium 1 + 2

640 m²

444

700

x

380

Trias 1

60 m²

18

30

20

24

Trias 2

60 m²

24

30

24

24

Trias 3

60 m²

18

30

20

24

Trias 1 + 2 + 3

180 m²

70

100

64

100

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

HOLIDAY INN TRNAVA

Hornopotočná 5, 917 01 Trnava
+421 (0)33 3250 520
conference@holidayinn-trnava.sk

KONFERENCIE A STRETNUTIA
• najväčšia kongresová sála na západnom
Slovensku 900 m2
• 5 variabilných kongresových sál s kapacitou
do 800 osôb
• reštaurácia s kapacitou do 66 miest
• veľkolepé priestory vhodné na prezentáciu áut
• klimatizované priestory, technické a
audiovizuálne zariadenia
• vysokorýchlostné pripojenie na internet – WiFi
zdarma
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Hotel IMPIQ
HOTEL V BIZNIS ŠTÝLE

****

Nový a moderne zariadený hotel IMPIQ v biznis štýle
nachádzajúci sa v tichej oblasti v blízkosti centra mesta.
Variabilne riešené rokovacie priestory hotela IMPIQ sú ideálnym miestom
pre organizovanie vašich firemných konferencií či súkromných akcií. K
dispozícii je veľká konferenčná sála s kapacitou 115 miest, variabilne členiteľná na 2 menšie sály s kapacitou 65 a 40 miest. Pre menšie rokovania
je vhodný salónik pre 10 osôb. Vybavenie najmodernejšou audiovizuálnou
technikou a diskrétna starostlivosť personálu počas konferencie prispeje k
bezprostrednému a úspešnému priebehu vašej akcie.
Hotel IMPIQ ponúka prostredníctvom kvalitných a komfortne zariadených
izieb svojim klientom vyšší štandard. Priestranné klimatizované izby s celkovou kapacitou 70 stálych lôžok (30 štandardných izieb Business, 4 izby
Superior a 1 Suite) dokážu uspokojiť požiadavky každého hosťa.
Gourmet reštaurácia ponúka príjemnú atmosféru pre obed s obchodným
partnerom. Počas roka reštaurácia pripravuje rôzne sezónne špeciality
ako napríklad vinohradnícke menu. Lobby bar, vonkajšia prednáči zadná
terasa s možnosťou grill party sú ideálnym miestom pre odpočinok pri
obľúbenom nápoji.

MODERNÝ A KOMFORTNÝ HOTEL
SO ZÁHRADOU NA ŠPORTOVÉ ÚČELY!
Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Okrúhle
stoly*

Sála A

40 m²

30

40

25

30

Sála B

80 m²

50

65

40

40

Sála C (A + B)

120 m²

90

115

70

70

Salónik

18 m²

10

8

8

x

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

IMPIQ HOTEL

B.S. Timravy 2, 917 01 Trnava
+421 (0)33 555 55 55
recepcia@impiq.sk
www.hotelimpiq.sk

KONFERENCIE A STRETNUTIA
• 2 variabilné kongresové sály
s kapacitou do 115 miest a plochou 120 m²
• ubytovacia kapacita 70 stálych lôžok
a 5 prísteliek
• salónik pre menšie rokovania
• klimatizované priestory, technické
a audiovizuálne zariadenia
• reštaurácia s kapacitou do 45 miest
• hotelová záhrada s možnosťou firemnej
grill party
• sezónne gastronomické špeciality
• lobby bar
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Hotel LONDON

***

RODINNÝ HOTEL V TICHOM PROSTREDÍ HISTORICKEJ ČASTI MESTA
TRNAVA
Hotel London sa nachádza na historicky najstaršej ulici prvého kráľovského mesta Trnava. Dvorná časť sa nachádza priamo pod mestskými hradbami. V blízkosti hotela nájdete všetky historické pamiatky.
Štýlovo zariadené izby s manželskými posteľami sú vybavené sprchovým
kútom, resp. vaňou, minibarom, klimatizáciou a internetovým pripojením.
Hotelová reštaurácia s kapacitou 50 miest ponúka možnosť usporiadania
rôznych spoločenských akcií.
V suteréne hotela sa nachádza školiaca miestnosť s technickým vybavením, internetovým pripojením a kapacitou do 40 osôb.
obľúbenom nápoji.

KÚSOK ANGLICKA V TRNAVE
ŠTÝLOVO ZARIADENÝ INTERIÉR, OBRAZY
LONDÝNSKYCH IKON, RODINNÁ ATMOSFÉRA,
VÝBORNÁ KUCHYŇA A PRIATEĽSKÝ PERSONÁL SÚ
ZÁRUKOU NERUŠENÉHO ODDYCHU.

HOTEL LONDON

Kapitulská 5, 917 01 Trnava
Tel.: +421 (0)33 5936 323
info@hotellondon.sk
www.hotellondon.sk

KONFERENCIE A STRETNUTIA

Školiaca miestnosť

Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Okrúhle
stoly*

96 m²

35

40

25

x

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

• 1 konferenčná sála s kapacitou do 40 osôb
• ubytovacia kapacita 20 stálych lôžok plus 4
prístelky
• 10 štýlovo zariadených izieb s klimatizáciou
• reštaurácia s kapacitou 50 miest
• internetové pripojenie
• 5 neplatených parkovacích miest
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Hotel SPECTRUM

***

HOTEL S RODINNOU ATMOSFÉROU STOJÍ NEĎALEKO CENTRA TRNAVY
V TICHEJ OBLASTI S VÝHĽADOM NA CELÉ MESTO.
Okrem konferenčnej miestnosti s celkovou rozlohou 96 m2 a kapacitou
80 osôb, ktorá je ideálnym zázemím konferencií, rokovaní, školení ako aj
rôznych biznis stretnutí, môže byť pre skupiny do 15 osôb zaujímavá menšia zasadacia miestnosť. Všetky konferenčné priestory sú klimatizované a
vybavené projektorom, plátnom, flipchartom a pripojením na internet.
Ubytovacie možnosti Hotela Spectrum a celková kapacita pevných lôžok
je 85 s možnosťou 21 prístelok. Súčasťou vybavenia každej izby je LCD
televízor a telefón, minibar a kúpeľňu s vaňou alebo sprchovacím kútom.
Izby poskytujú dokonalé súkromie a pohodlie. Hostia môžu v izbách využívať bezplatný bezdrôtový vysokorýchlostný prístup na internet. Všetky
ubytovacie jednotky disponujú písacími stolmi a telefónmi.
Reštaurácia s kapacitou 90 miest vám ponúka príjemnú atmosféru pre
posedenie s obchodným partnerom, jedálny lístok zastupuje najmä medzinárodná kuchyňa. Počas roka reštaurácia pripravuje rôzne sezónne
špeciality.
Okrem iného môžete v Hoteli Spectrum stráviť svoj voľný čas napríklad
indoor golfovým simulátorom, prípadne poľovníckym simulátorom. Parkovanie pred hotelom je bezproblémové. Využiť sa dá verejné priestranstvo.

HOTEL SPECTRUM

B.S. Timravy 2, 917 01 Trnava
+421 (0)33 555 55 55
recepcia@impiq.sk
www.hotelimpiq.sk

KONFERENCIE A STRETNUTIA
Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Okrúhle
stoly*

Konferenčná
sála

96 m²

60

80

55

20

Konferenčná miestnosť

32 m²

20

30

20

16

Zasadacia
miestnosť

25 m²

x

x

x

16

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

• 1 konferenčná sála s kapacitou do 80 osôb
• 1 zasadacia miestnosť s kapacitou 15 osôb
• konferenčné priestory sú klimatizované a 		
vybavené projektorom, plátnom, flipchartom a
pripojením na internet
• reštauračné priestory s kapacitou 90 miest
• verejné parkovanie

11

***

Penzión PATRIOT

***

RODINNÝ PENZIÓN JE SITUOVANÝ V HISTORICKOM CENTRE PRVÉHO
SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA. PRIBLÍŽI VÁM ATMOSFÉRU
DOMOVA V 5-TICH KOMFORTNÝCH IZBÁCH, ALE ZÁROVEŇ JE AJ IDEÁLNYM MIESTOM NA STRETNUTIA S PRIATEĽMI PRI DOBROM JEDLE A
KVALITNOM VÍNE V ŠTÝLE „LA DOLCE VITA“.
Reštauračná časť je rozdelená na barovú časť a salónik, v ktorom hostia nájdu súkromie pri obchodných rokovaniach, či menších rodinných
oslavách. Súčasťou reštauračných priestorov je štýlová podzemná vináreň
s biliardom, ktorá sa zároveň využíva aj na usporiadanie rodinných osláv,
spoločenských stretnutí či iných podujatí.
Počas sezóny je k dispozícii terasa s výhľadom na Dóm sv. Mikuláša, či
Kostol sv. Jána Krstiteľa.
Špecialitou podniku je tzv. vínny kalendár. Tak, ako sa mení vínna ponuka,
mení sa počas roka aj ponuka jedál v závislosti od sezóny. Sú to napr.
špargľové, husacie, kačacie, divinové a obľúbené steakové hody.
Priestory penziónu sú klimatizované a súkromné parkovisko má k dispozícii miesto pre 10 áut.

RESTAURANT & PENSION PATRIOT
Jeruzalemská 303/12, 91701 Trnava16
Tel.: +421 33 551 25 11
info@penzionpatriot.sk
www.penzionpatriot.sk

KONFERENCIE A STRETNUTIA
Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Okrúhle
stoly*

Sála

60 m²

16

30

30

x

Salónik

25 m²

x

x

15

x

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

• 1 sála s rozlohou 60m2
• salónik s kapacitou miest 15 osôb
• reštaurácia s barovou časťou
• podzemná vináreň s biliardom
• súkromné parkovisko pre 10 áut
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VINÁRSTVO ROKA
2013 a 2010

Vinárstvo
VÍNO MRVA & STANKO
VYNIKÁ KVALITOU SVOJICH VÍN A KOMPLEXNOSŤOU SLUŽIEB
Ponuku degustácií dopĺňajú novovybudované konferenčné priestory
a útulný penzión, ktorý umožňuje komfortné vychutnanie si vinárskych zážitkov.
Vinárstvo disponuje konferenčnou miestnosťou s kapacitou 64 osôb,
vhodnou na firemné školenia a obchodné porady. Klimatizovaný priestor,
technické zabezpečenie, reštauračné možnosti – servis, ktorý mení
magické vinárske priestory na konferenčné miesto profesionálnej kvality.
Tajomstvami vôní a chutí vína z produkcie jedného z najúspešnejších
vinárstiev na Slovensku vás počas riadenej degustácie prevedie skúsený
someliér. Ochutnajte vína, ktoré vinárstvu priniesli najprestížnejšie medaily
a tituly z uznávaných svetových súťaží. Nahliadnete do skrytých výrobVÍNO MRVA & STANKO, a.s.
ných priestorov, akými sú rotundová tanková hala, bariková pivnica či
Orešianska 7/A, 917 01 Trnava
privátny archív, ukrývajúci vzácne poklady najlepších ročníkov.
+421 902 955 801
info@mrvastanko.sk
Samotný penzión ponúka 11 dvojposteľových izieb a 1 apartmán. Svojou www.mrvastanko.sk

polohou a službami je ideálnym miestom na oddych po atraktívnej návšte- VÍNOTÉKA MRVA & STANKO
ve vinárstva.
predajna@mrvastanko.sk

JEDINEČNÉ MIESTO DODÁ VÁŠMU PODUJATIU
NEOPAKOVATEĽNÚ ATMOSFÉRU!
Konferenčná
miestnosť

Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Okrúhle
stoly*

132 m²

36

60

64

32

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

+421 911 746 911
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok
8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

KONFERENCIE A STRETNUTIA

• konferenčná miestnosť s kapacitou do 80 osôb
• ubytovanie priamo v areáli vinárstva
• penzión s kapacitou do 24 osôb
• coffeebreak a obedové menu
• klimatizované priestory, technické a audiovizuálne
zariadenie

ZÁŽITKOVÉ DEGUSTÁCIE

• 3 degustačné miestnosti (Stará degustačka - 25
osôb, Atraktívna pivnica – 26 osôb, Štýlová rotunda –
8 osôb)
• prehliadky vinárstva
• občerstvenie v podobe degustačného záhryzu
Štýlová rotunda – 10 osôb)
15

VINÁRSTVO
POD VEŽIČKOU

Vinárstvo TERRA PARNA
MODERNÉ RODINNÉ VINÁRSTVO UPROSTRED
ZELENÝCH RIADKOV MLADÉHO VINOHRADU
Budova vinárstva a jej štýlový vzhľad len podčiarkujú nezameniteľnú atmosféru miesta, ktorá sa stala aj námetom pre román Červené víno. Príznačným symbolom vinárstva je vežička uprostred
viničnej trati Rosenberg, ktorej súčasťou je vysadený Modrý
Portugal. Vežička bola postavená v minulosti jezuitmi. Dnes je v
jej blízkosti umiestnený monumentálny kamenný stôl, pri ktorom
máte počas teplých mesiacov možnosť vychutnať si kvalitné víno
z produkcie TERRA PARNA.
Budova vinárstva získala od Spolku slovenských architektov cenu za
významný prínos do vinárskej architektúry. Zaslúžil si ju nielen vzhľad
vinárstva, ale aj jeho funkčnosť a pridaná hodnota v podobe nezameniteľnej atmosféry.
Presklená degustačná miestnosť je vhodná pre menšie firemné
stretnutia. Ponúka plné technické vybavenie pre efektívne obchodné
stretnutia s bonusom v podobe krásneho pohľadu na okolité vinice.
Počas degustácie a prehliadky vinárstva spoznáte aj tajomstvá barikovej pivnice, v ktorej víno zreje.
Počas letnej sezóny je, v prípade záujmu, k dispozícii veľkokapacitný
stan na otvorenom priestranstve, ktorý ponúka príležitosť zhlboka sa
nadýchnuť čarovnej atmosféry viníc.

ČARO MIESTA, KDE SA VÍNO
URODILO A DOZRELO!
Horná
degustačka

Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Okrúhle
stoly*

25 m²

x

x

x

10

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

TERRA PARNA

Ružová Dolina 528
Suchá nad Parnou
+421 307 894 371
obchod@terraparna.sk
www.terraparna.sk

KONFERENCIE A STRETNUTIA
• konferenčná miestnosť s kapacitou do 10 osôb
• priamy výhľad na okolité vinice
• cateringové služby, očerstvenie vo forme studených
mís
• klimatizované priestory, technické a audiovizuálne
zariadenia

ZÁŽITKOVÉ DEGUSTÁCIE
• 2 degustačné miestnosti (Spodná degustačka
– 25 osôb, Horná degustačka – 10 osôb)
• degustácia s prehliadkou určená skupinám
do 50 osôb
• počas leta degustácie vo vinici
• občerstvenie v podobe degustačného záhryzu
• pravidelné podujatie Jazz vo vinici
17

NAJKRAJŠÍ CHOTÁR
ROKA 2015

Vinárstvo
KARPATSKÁ PERLA
KONFERENČNÉ SLUŽBY V BEZPROSTREDNEJ
BLÍZKOSTI PRÍRODY A VINÍC
Degustačné priestory KARPATSKEJ PERLY sú technicky zabezpečené a vhodné pre rôzne firemné školenia a prezentácie. Štýlové
zariadenie a špeciality šéfkuchára navodia príjemnú atmosféru
obchodného stretnutia.
Vinárstvo roka 2011 a 2012 ponúka konferenčné služby na magickom
mieste – uprostred prírody a viníc. V moderných priestoroch je možné
zrealizovať stretnutia s kapacitou 50 osôb.
KARPATSKÁ PERLA vás prevedie svetom vín počas riadených degustácií spojených s prehliadkou výrobných priestorov. Ochutnajte slovenské vína špičkovej kvality, ocenené na prestížnych svetových súťažiach.
Pre malé skupiny do 10 ľudí je pripravená degustácia priamo v priestoroch firemnej vinotéky, v podobe 4 alebo 6 vybraných vzoriek vína.
V podnikovej predajni ochutnáte ručne vyrobené pralinky z pravej belgickej čokolády s plnkou z vína Alibernet. Záver dňa zakončíte výstupom na rozhľadňu a pohľadom na Malé Karpaty.

VÔŇA BARIKOVÝCH SUDOV A POHĽAD
NA ROMANTICKÚ KRAJINU!
Konferenčná
miestnosť

Plocha

Školské
sedenie*

Kino
sedenie*

U
sedenie*

Obdĺžnikové
stoly*

Degustačné
priestory

99 m²

x

x

x

50

Tančiareň

105 m²

x

x

x

70

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.

Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
+421 917 926 266
ochutnavky@karpatskaperla.sk
www.karpatskaperla.sk

KONFERENCIE A STRETNUTIA
• konferenčná miestnosť s kapacitou do 50 osôb
• komplexné technické vybavenie
• špeciality šéfkuchára

ZÁŽITKOVÉ DEGUSTÁCIE
• veľká degustačná miestnosť
s kapacitou do 50 osôb
• tančiareň s kapacitou do 70 osôb
• pre skupiny do 10 ľudí degustácia vo vinotéke
• prehliadka výrobných priestorov
• občerstvenie v podobe degustačného záhryzu,
studených mís
• podniková predajňa vína
• ručne vyrábané pralinky
• pravidelné podujatie Víno s rozhľadom
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Vinárstvo MAGULA
rodinné vinárstvo
NATURÁLNE VÍNA Z VLASTNÉHO EKOLOGICKY
DOPESTOVANÉHO HROZNA
Čarovné prostredie Ružovej a Vlčej doliny nenapodobiteľne opísal
František Hečko vo svojom epose Červené víno. V kamennej
pivnici ukrytej na vŕšku medzi týmito malebnými dolinami,v tieni
dvestoročných gaštanov, či uprostred romantických viníc môžete
aj dnes autenticky precítiť toto čaro.
Degustácie sa uskutočňujú v kamennej pivnici alebo vonku, v tieni
dvestoročných gaštanov. Záleží od počasia či želania klienta. Venovať
sa Vám bude niektorý člen našej rodiny, ktorý Vám priblíži tajomstvá aj
nástrahy spojené s tvorbou naturálneho vína.
V pivnici nasajete neopakovateľnú vôňu zrejúceho vína. Celoročne tu
vládne príjemná atmosféra a teplota, ktorá v lete príjemne ochladí a v
zime zohreje. V tieni pod gaštanmi pri drevenom stole pocítite „ducha
miesta“ najsilnejšie a pri degustácii môžete obdivovať panoramatický
výhľad na karpatský hrebeň.
V jesennom období k degustácii ponúkame pečené gaštany z našej
gaštanice, jednej z najväčších na Slovensku.

MAGULA RODINNÉ VINÁRSTVO
Ružová dolina 586, Suchá nad Parnou
Tel.: +421 905 645 520
vino@vinomagula.sk
www.vinomagula.sk

ZÁŽITKOVÉ DEGUSTÁCIE

ZRELAXUJTE NA MIESTE, KDE EŠTE PREBÝVA
GENIUS LOCI

• degustácia v pivnici do 30 osôb
• degustácia pod gaštanmi do 15 osôb
• veľkokapacitný stan
• degustačný záhryz
• pečené gaštany počas sezóny
• catering na požiadanie
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STOROČNÁ TRADÍCIA
PREDKOV

Vinárstvo VÍNA Z MLYNA
AUTENTICKÉ VÍNA Z VLASTNÝCH VINÍC S OHĽADOM
NA PÔVODNÉ HODNOTY PRÍRODY A VINOHRADOV
Malé rodinné vinárstvo nadväzuje na storočnú tradíciu svojich
predkov. Zážitkom bude pre vás nielen samotná degustácia,
ale aj prehliadka pôvodného vodného mlyna zo 16. storočia.
Oboznámite sa s celým procesom výroby múky, od jej mletia až po plnenie vriec. Okrem zachovanej mlynárskej technológie tu objavíte
i ľudovo zariadenú izbu z 19. storočia. Za citlivý prístup k rekonštrukcii
Mlyna získalo vinárstvo v roku 2010 „Ocenenie za príkladnú obnovu“.
Zážitkové degustácie prebiehajú v historickej mlynici a v prípade
priaznivého počasia v storočnej Veselej stodole. Nechýbajú miestne dobroty, domáce nátierky, syry a údeniny. Vhodnou alternatívou
štandardnej ochutnávky pre firemné stretnutia sú kačacie hody v štýle
bohatej mlynárskej hostiny či zabíjačka s možnosťou zapojenia sa
do prípravy jedál. Niektoré z nich sú pripravované priamo v peci,
ktorá je súčasťou mlynskej izbičky.
Vinárstvo každoročne pripravuje viaceré veselé podujatia, ako napríklad Zabíjačka na Mlyne, Jarmok či Advent na Mlyne.

AUTENTICKÉ VÍNO, DOMÁCE DOBROTY, RODINNÁ
ATMOSFÉRA A HISTORICKÉ PRIESTORY MLYNA SÚ TÝM,
PREČO SA SEM HOSTIA RADI VRACAJÚ!

VÍNA Z MLYNA

Doľany 64, 900 88 Doľany
+421 903 935 525
vinazmlyna@vinazmlyna.sk
www.vinazmlyna.sk

ZÁŽITKOVÉ DEGUSTÁCIE
• rodinné vinárstvo s tradíciou
• prehliadky vinárstva a starého vodného mlyna
• ľudovo zariadená izba zo 16. storočia vhodná
i na degustácie
• viaceré podujatia počas roka
• 2 degustačné priestory: Veselá stodola
do 50 osôb a historická mlynica do 25 osôb
• občerstvenie v podobe degustačného záhryzu
• kapacita riadenej degustácie: 50 osôb,
optimálne 25 osôb
• gastronomické ponuky: jedlá z diviny,
„Kačacie hody“ a „Zabíjačka“
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SVETOVO OCEŇOVANÁ
MEDOVINA

MEDOVINÁRSTVO
APIMED
VÍNO S DUŠOU MEDU®

Spoločnosť Apimed, postavená na základoch rodinnej tradície,
sa spracovaniu medu venuje už osemnásť rokov. Technologická prevádzka spolu so štýlovými reprezentačnými priestormi
sídli v malebnej obci Dolná Krupá, kde máte možnosť zdegustovať najstarší alkoholický nápoj na svete.
Medovinárstvo Apimed pravidelne získava prestížne ocenenia na
domácich a svetových súťažiach. Príkladom je Barrique medovina,
ktorá sa ako jediná spomedzi tisícov druhov medovín môže najbližšie 2 roky pýšiť titulom „Best Mead in the World“ - Najlepšia medovina sveta, z prestížneho včelárskeho kongresu Apimondia 2015.
Základná filozofia medovinárstva Apimed spočíva vo výrobe odrodových medovín odlíšených druhom medu, z ktorého sú vyrobené
tak, ako vinári ponúkajú víno podľa odrody hrozna. V každej kvapke
tohto lahodného nápoja nájdete to najlepšie z použitého medu, bylín
a korenín. K samotnej výrobe pristupuje medovinárstvo s veľkým
zanietením a
rešpektom k prírode.
Medový zážitok na vás čaká v podobe riadenej degustácie, počas
ktorej spoznáte minimálne 8 druhov medovín a nazriete do výrobných priestorov, kde samotný lahodný mok prechádza náročnou
výrobou. Degustácie v trvaní 1 hodiny sú určené skupinám od 10 do
36 osôb. Občerstvenie je zabezpečené v podobe studených syrových mís. Po prezentácii výrobkov navštívte podnikovú predajničku
a odneste si domov sladký suvenír plný medu!

Medovina APIMED

Hlavná 578/119, 919 65 Dolná Krupá
Tel.: +421 33 557 75 46
apimed@apimed.sk
www.apimed.sk

ZÁŽITKOVÉ DEGUSTÁCIE

• degustačná miestnosť:
• plocha 150m2
• stolov 6 , 6 sedení pri každom stole v tvare 6-uholníka
• kapacita 30 osôb
• klimatizovaná miestnosť
• tradícia od roku 1998
• degustácia najstaršieho alkoholického nápoja na svet
• sortiment tvorí 8 druhov medoviny
• významné ocenenia na svetových súťažiach
• filozofia postavená na diferenciácii medu
• prezentácia výrobných priestorov
• podniková predajňa

STAŇTE SA SÚČASŤOU PRÍBEHU DAROV SLNKA,
ROZKVITNUTÝCH LÚK,
NEÚNAVNEJ PRÁCE VČIEL A
ĽUDSKÉHO UMU.
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AKTÍVNY RELAX

GOLF TRNAVA
JEDNA Z NAJVÄČŠÍCH ODPAĽOVACÍCH LÚK NA SLOVENSKU
Šesť a pol hektárový areál so zastrešeným odpaliskom, kaviarňou a putting greenom na trénovanie záverečných úderov
je určený golfistom, ale aj bežnej verejnosti, ktorá si môže
bez obmedzení vyskúšať čaro tohto športu.
Golfové centrum poskytuje tréningové zázemie pre nácvik krátkej
a dlhej hry, golfovú akadémiu, footgolf a je prístupný okrem členov golfového klubu aj širokej verejnosti. V areáli nájdete priestory
pre technické „disciplíny“ ako chipping či putting. Zastrešené odpalisko poskytuje možnosť tréningu aj za nepriaznivého počasia.
Golfistom, ale aj „nehrajúcim“ návštevníkom je k dispozícii
kaviareň a požičovňa palíc.
Samozrejmosťou je tréning pod dohľadom profesionálneho trénera a výber z rôznych tréningových kurzov. Základy golfu je možné
absolvovať v skupinových kurzoch do 15 osôb.

ODDÝCHNITE SI V PEKNOM PRÍRODNOM
PROSTREDÍ A VYLEPŠITE SVOJE GOLFOVÉ ÚDERY!

GOLF TRNAVA

Kamenný Mlyn 11, 917 08 Trnava
+421 908 719 529
info@golftrnava.sk
www.golftrnava.sk
• jedna z najväčších odpaľovacích lúk
na Slovensku – 100 m x 250 m
• chipping (2 x 650 m²) a putting zóna (700 m²)
• zastrešené odpalisko
• vstup aj bez Zelenej karty
• k dispozícii profesionálny tréner
• možnosť výberu z rôznych tréningových kurzov
• skupinové kurzy do 15 osôb
• požičovňa palíc
• automat pre výdaj loptičiek
• kaviareň s ponukou raňajkového menu,
obedov a ľahkých večerí
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RADOSŤ Z HRY

OLYMPIC CASINO
TRNAVA
VEČER V ZNAMENÍ ADRENALÍNU A ZÁBAVY
Olympic Casino Trnava predstavuje spojenie uvoľnenej zábavy a
šťastia v hre. Situované je v novom modernom nákupnom centre
City Arena. Luxusne zariadený interiér a najmodernejšie výherné
prístroje navodzujú atmosféru skutočného Las Vegas.
V kasíne môžete šťastie pokúšať na 41 moderných a zábavných
výherných prístrojoch, pri 10 hracích stoloch či 6 miestnej elektronickej rulete, ktorá je priamo spojená so živými hrami. Milovníkom napätia
a kvalitnej hry ponúka kasíno živé hry ako americká ruleta, black jack,
ultimate Texas hold´em poker a Texas hold´em poker.
Interiér v štýle Sport baru so širokým sortimentom nápojov v priestrannom bare navodia v spoločnosti obchodných partnerov uvoľnenú
atmosféru. Či do kasína vstúpite po prvýkrát alebo ste pravidelným
hráčom, potešia vás priateľské služby, motivačný bonusový program
a v prípade skupinovej klientely možnosť rezervácie vlastných hracích
strojov.
Olympic Casino Trnava je pre návštevníkov otvorené NONSTOP. Počas
dňa si dokonca máte možnosť skočiť na kávu, prípadne si ju zobrať so
sebou na cestu.

PRAVIDELNÉ SÚŤAŽE, OCHUTNÁVKY KVALITNÝCH
DESTILÁTOV, KONCERTY A EXOTICKÉ TANEČNÉ
VYSTÚPENIA!

OLYMPIC CASINO TRNAVA

NC City Arena, Kollárova 19, Trnava
Tel.: 033/533 34 81
Mobil.: +421 917 314 811
sktrnavaclub@oc.eu
www.olympic-casino.sk
• interiér v štýle Sport baru
• 41 moderných a zábavných výherných prístrojov
• 10 hracích stolov
• 6 miestna elektronická ruleta
• živé hry (americká ruleta, black jack, ultimate
Texas hold´em poker, Texas hold´em poker)
• možnosť rezervácie stola pre firemnú akciu
• koncerty a exotické tanečné vystúpenia
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SLOVENSKÝ UNIKÁT

SYNAGÓGA CAFE
NAJKRAJŠIE ZREKONŠTRUOVANÁ SAKRÁLNA PAMIATKA
NA SLOVENSKU
Ortodoxná synagóga bola v Trnave postavená v 19. Storočí. Jednoduchá stavba bez veží pôsobí podľa zvyklostí navonok skromným dojmom, jej vnútro však návštevníkovi ponúka impozantný
zážitok. Zážitok, ktorý úzko súvisí s priestorom.
Po prečkaní pohnutých časov minulého storočia sa stala miestom, kde
už niekoľko rokov možno zažiť kultúru v rôznych formách. Výstavy, koncerty, besedy alebo literárne čítačky. To je len časť z množstva udalostí,
ktoré na vás čakajú.
Malá Synagóga je zároveň miestom, kde vás privíta štýlová kaviareň,
ktorá rešpektuje odkaz minulosti. Práve v spojení s ním predstavuje
multifunkčný priestor, ktorý svojim návštevníkom ponúkne okrem skvelej kávy aj čosi viac. Umenie. Kultúru. Krásu.

Konferenčná
miestnosť

Plocha

Kaviarenské sedenie
+ sedenie v boxoch*

Školské
sedenie*

Kino sedenie*

Kaviareň

250 m²

80

85

110

Poschodie

150 m²

x

45

60

* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

SYNAGÓGA CAFE

Haulíkova 405/3, 917 01 Trnava
Tel.: +421 915 719 240
info@synagogacafe.sk
www.synagogacafe.sk

• kapacita 100 – 150 ľudí
• audiovizuálne technické prostriedky, kvalitné
kaviarenské a kapelové ozvučenie
• priestor vhodný na organizovanie firemných
akcií, súkromných osláv, prezentácií, školení,
obchodné stretnutia
• denná ponuka raňajok podávaných ako
menu s kávou a freshom (možnosť výberu
medzi sladkými a slanými raňajkami)
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ČARO STAROBYLÉHO
KRÁĽOVSKÉHO MESTA

HISTORICKÁ TRNAVA
ZÁKUTIA DÝCHAJÚCE HISTORICKOU NOSTALGIOU
Nechajte sa očariť krásou starobylého stredovekého mesta
s neopakovateľnou atmosférou a spoznajte najpríťažlivejšie
kultúrno-historické pamiatky „Malého Ríma“.
Slávna história slobodného kráľovského mesta Trnava ožíva
v pútavom rozprávaní skúsených turistických sprievodcov. Počas
prehliadky „Staré mesto“ objavíte čaro najkrajších sakrálnych pamiatok mesta Trnava - ich monumentálnosť a okúzľujúcu interiérovú
výzdobu zastupujúcu viacero umeleckých štýlov. Navštívite Katedrálu sv. J. Krstiteľa s unikátnym celodreveným oltárom, ktorý patrí
k najväčším svojho druhu v Európe či barokovú kaplnku v Bazilike
sv. Mikuláša.
Špeciálna prehliadka „Malý Rím & Víno“ vám poodhalí slávnu históriu trnavského vinohradníctva a vinárstva, ktorú Trnava v minulosti
zažívala ako významné obchodné mesto v stredovekom Uhorsku.
Sprievodca vás zavedie k najstarším sakrálnym pamiatkám mesta,
ale predovšetkým do podzemia starobylej Trnavy, kde v dubových
sudoch dozrievalo len to najkvalitnejšie víno. Súčasťou pútavého
rozprávania je i ochutnávka regionálneho vína.

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
- REGIÓN TIRNAVIA

PRÍBEHY SPRIEVODCOV VÁS ZAVEDÚ
NA NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MIESTA!

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
+421 (0)33 3236 440
info@trnavatourism.sk
www.regiontirnavia.sk

PROGRAM
• prehliadky v slovenskom, anglickom, nemeckom,
maďarskom, francúzskom a ruskom jazyku
• 1 hodinová prehliadka „Staré mesto“
• 2 hodinová prehliadka „Staré mesto“
• 2 hodinová prehliadka „Malý Rím a Víno“
spojená s ochutnávkou regionálneho vína
• sprievodca oblečený v dobovom kostýme
• možnosť zapožičania dobového kostýmu
pre návštevníkov
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VÍNNE
TOUR

VÝLET ZA VÍNNYM ZÁŽITKOM
Vydajte sa s nami na nezabudnuteľný zážitkový výlet za vínom
Regiónu Tirnavia. Máte možnosť vybrať si z ponuky našich
vinárstiev, v ktorých sa zoznámite s majstrami vinármi, ochutnáte ich najlepšie svetovo oceňované vína špičkovej kvality,
občerstvíte sa miestnymi chuťovkami a nahliadnete
do výrobných priestorov a pivníc. Výlety realizujeme aj na dopyt.
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MÁGIA NAJKRAJŠIEHO OBDOBIA ROKU

ADVENT
V TRNAVE

Zažite pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru v Trnave počas
celého adventu a vianočných trhov. Nechajte sa zlákať na vianočný
punč či horúcu medovinku, priamo na ohni pečené jedlé gaštany,
grilovaný oštiepok či jedinečné, ručne vyrábané produkty priamo z
dielne remeselníkov. Strávte chvíle s kolegami pod najkrajším vianočným stromčekom vo svetle blížiacich sa Vianoc a užite si množstvo
pripravovaného programu.
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Premeňte prácu na zážitok medzi vinicami. Konferencie
a stretnutia v TIRNAVII, regióne svetových vín.
Urobte si z vašich pracovných povinností jedinečnú udalosť.
Pripravte svojim partnerom či zamestnancom kongres, konferenciu
alebo pracovné stretnutie v neobyčajnej atmosfére viníc v Trnave
a okolí. Ponúkame vám biznis priestory na mieru, kvalitné ubytovanie,
degustácie a prehliadky v najlepších slovenských vinárstvach.

SPOLU S VAMI
MENÍME PRÁCU
NA ZÁŽITOK.

www.regiontirnavia.sk
Trnava Tourism, Oblastná organizácia cestovného ruchu, Hospodárska 33, 917 01 Trnava, 2016
Zdroj fotografií: Trnava Tourism a partneri

