R eg ion Tr n ava

Vitajte

v Regióne Trnava
Urobte si z vašich pracovných povinností jedinečnú
udalosť. Pripravte svojim partnerom či zamestnancom kongres,
konferenciu alebo pracovné stretnutie v neobyčajnej atmosfére
mesta Trnava a okolí. Ponúkame vám biznis priestory na mieru,
kvalitné ubytovanie, degustácie a prehliadky v najlepších slovenských vinárstvach a medovinárstvach. Vďaka doplnkovému
programu budete mať možnosť zažiť autentickosť mesta, využiť
svoj voľný čas a zároveň si oddýchnuť.
ZÁKLADNÉ FAKTY O DESTINÁCII
Región TRNAVA: turistická destinácia s centrom - mestom
TRNAVA a blízkymi okolitými obcami
Poloha destinácie: Západné Slovensko
Mesto Trnava: krajské a študentské mesto
DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ
Autom: 3 km od diaľnice D1 *Bratislava - Trnava - Trenčín - Žilina - Poprad - Prešov - Košice a priame napojenie na rýchlostnú
cestu R1 *Trnava - Nitra - Zvolen - Banská Bystrica
Vlakom: zrekonštruovaná železničná stanica v Trnave, státie
rýchlikov a vlakov InterCity
Lietadlom: 45 km od Letiska M.R.Štefánika (Bratislava Airport) ,
110 km od Letiska Schwechat (Vienna Airport)

Turistické informačné centrum – Región Trnava
Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
033 / 32 36 440, info@trnavatourism.sk

www.regiontrnava.sk

Hotel

Holiday

Inn
****

PREHĽAD KONFERENČNÝCH KAPACÍT

{3}
{6}
{800}

počet konferenčných sál
počet konferenčných miestností
konferenčné priestory s celkovou kapacitou osôb

PREHĽAD UBYTOVACÍCH KAPACÍT

{103}
{206}
{33}

počet izieb
počet stálych lôžok
počet prísteliek

PREHĽAD KAPACITY REŠTAURÁCIE

{66}

kapacita reštaurácie

Holiday Inn, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava
033 325 01 00, info@holidayinn-trnava.sk
www.holidayinn-trnava.sk

Štvorhviezdičkový hotel Holiday Inn Trnava reprezentuje svetovú značku priamo v centre mesta. Vďaka najväčšej kongresovej sále na
západnom Slovensku sa radí medzi top kongresové hotely. Poskytuje až 900
m2 konferenčných priestorov, ubytovacích a doplnkových služieb prvotriednej kvality. Spája vynikajúcu polohu, komfortné ubytovanie, wellness služby
zavŕšené neopakovateľným gastronomickým zážitkom.
Orientácia na business klientelu
sa v Holiday Inn Trnava premieta
v podobe veľkých konferenčných priestorov. Výhodou týchto
priestranných konferenčných
priestorov je ich možnosť variabilného delenia. Kongresové sály a
školiace miestnosti poskytujú maximálny komfort a zázemie na priebeh
konferencií, kongresov, firemných
akcií, školení, team-buildingových
podujatí, workshopov, prezentácií, či
pracovných stretnutí. K celkovému
komfortu hostí prispieva podzemné
parkovisko s kapacitou 66 vozidiel,
wellness centrum a ďalšie doplnkové služby.
Holiday Inn Trnava ponúka ubytovanie v nadštandardne vybavených
izbách. Vybrať si môžete spomedzi
kategórií ŠTANDARD, EXECUTIVE,
ŠTÚDIO či APARTMÁN.

Hotel
Holiday
Inn****

Hotel

Spectrum
***
PREHĽAD KONFERENČNÝCH KAPACÍT

{1}
{1}
{110}
{16}

počet konferenčných miestností
zasadacia miestnosť
kapacita osôb (konferenčná miestnosť)
kapacita osôb (zasadacia miestnosť)

PREHĽAD KONFERENČNÝCH KAPACÍT SEDENIA

{60}
{80}
{55}
{20}

školské sedenie
kino sedenie
sedenie v tvare U
sedenie za okrúhlymi stolmi

PREHĽAD UBYTOVACÍCH KAPACÍT

{43}
{86}
{43}

počet izieb
počet stálych lôžok
počet prísteliek

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 TRNAVA
033 590 51 11, manager@hotelspectrum.sk
www.hotelspectrum.sk

Hotel Spectrum je charakteristický svojou príjemnou rodinnou atmosférou v tichej oblasti neďaleko centra Trnavy. Jeho výnimočnosť spočíva
v krásnom výhľade na celé mesto. Súčasťou hotela je tiež priestranná reštaurácia s vonkajšou terasou, ktorá je obľúbeným miestom oddychu pri chutnom
obede.

Hotel
Spectrum***

Konferenčná sála je najväčšia z
ponúkaných priestorov a vytvára
výborné zázemie pre konanie
konferencií, rokovaní, školení, ako aj
rôznych pracovných stretnutí.
• Klíma / projektor / flipchart / intenet
Menšia konferenčná miestnosť je
vhodná pre menšie skupiny.
• Klíma / projektor / flipchart / intenet
Zasadacia miestnosť môže byť
atraktívna pre menšie skupiny.
Miestnosť disponuje sedením za
okrúhlym stolom a je vhodným
priestorom pre pracovné stretnutia,
meetingy a pod.

Ubytovacie možnosti
Celková kapacita pevných lôžok je
86 s možnosťou 43 prístelok. Súčasťou vybavenia každej izby je LCD televízor a telefón. Všetky ubytovacie
jednotky disponujú písacími stolmi
a kúpeľňou s vlastným sociálnym
zariadením. Na požiadanie môžu
hostia využiť možnosť vlastného
prania a žehlenia.
Apartmán pozostáva zo spálne
s manželskou posteľou a obývacou
časťou so sedacou súpravou. Disponuje pracovným stolom s kreslom,
LCD televízorom so satelitným
prijímačom, konferenčným stolíkom
a Wifi prístupom na internet.
Gastronómia
Reštaurácia s kapacitou 90 miest
vám ponúka nielen príjemnú atmosféru pre posedenie s obchodným
partnerom, jedálny lístok zastupuje
najmä medzinárodná kuchyňa.
Počas roka reštaurácia pripravuje
rôzne sezónne špeciality z čerstvých surovín.
Doplnkové služby
Relaxačno športové centrum hotela
Spectrum ponúka pre svojich návštevníkov Indoor golfový a poľovnícky simulátor.

Penzión
Patriot
***

PREHĽAD UBYTOVACÍCH KAPACÍT IZIEB

{č.1}
{č.2}
{č.3}
{č.4}
{č.5}

dvojlôžková izba: 33 m2
apartmán: 43 m2 + možnosť prístelky
dvojlôžková izba: 22 m2
dvojlôžková izba: 21 m2
apartmán: 37 m2 s balkónom do dvora
+ možnosť prístelky

Reštaurácia&Penzion Patriot***

Jeruzalemská 12, 917 01 Trnava
033 551 25 11, info@penzionpatriot.sk

www.penzionpatriot.sk

Reštaurácia&Penzion Patriot*** je situovaný priamo v historickom
centre mesta Trnava. Spolu s reštauráciou a možnosťou ubytovať sa v piatich
komfortných izbách vytvára priestor s príjemnou atmosférou, ktorý poslúži aj
ako ideálne miesto pracovného stretnutia, či školenia. Reštaurácia&Penzion
Patriot*** si za dlhé roky svojej existencie vybudoval kvalitné renomé v poskytovaní gastronomických a ubytovacích služieb medzi domácimi či zahraničnými
návštevníkmi.
Konferenčné sály/služby
Na vaše stretnutia vám penzión ponúka priestrannú sálu s maximálnou
kapacitou 30 ľudí. Ak preferujete
súkromie, k dispozícii je aj menší
salónik, určený pre menšiu skupinu
ľudí. Ponúka sedenie typu T a jeho
maximálna kapacita je 15 ľudí.

Reštaurácia&Penzion

Patriot***

Ubytovanie
Reštaurácia&Penzion Patriot***
disponuje izbami, ktoré vám zabezpečia komfortný pobyt. Apartmány
aj izby sú klimatizované. WI-FI pripojenie k internetu je zdarma. V izbách
taktiež nájdete káblovú TV, telefón,
chladničku a minibar. Povolené sú aj
domáce zvieratá do 15kg.

Reštaurácia
Reštaurácia&Penzion Patriot*** vám
poskytne gurmánsky raj a neodolateľné chuťové výlety po svete
slovenskej aj medzinárodnej kuchyne. Reštauračná časť je rozdelená
na barovú časť a salónik, v ktorom
nájdete súkromie nielen pri obchodných rokovaniach, ale aj menších
súkromných posedeniach.
Súčasťou je štýlová podzemná vinotéka, ktorú zároveň môžete využiť aj
na stretnutia.

Reštaurácia

Culinaria

moderné
à la carte
menu
Holiday Inn, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava
033 325 01 00, info@holidayinn-trnava.sk
www.holidayinn-trnava.sk

Reštaurácia CULINARIA sa nachádza v hoteli Holiday Inn**** a
spája unikátne miesto s výnimočnosťou chutí.

Reštaurácia
Culinaria

Naštartujte svoj deň skvelými
raňajkami, vychutnajte si kvalitnú
kávu, osviežte sa výberom limonád
alebo sa zrelaxujte pri miešanom
drinku, kvalitnom destiláte alebo si
vychutnajte vína od slovenských,
ako aj svetových vinárov.

V príjemnej atmosfére vynovených
a štýlových priestorov reštaurácie
ochutnáte modernú gastronómiu s
prvkami medzinárodnej a slovenskej kuchyne. Culinaria si vás získa
pozornou obsluhou a vybraným
jedlom. Moderné à la carte menu
je vždy inšpirované čerstvými a
sezónnymi surovinami, pričom svoje
chuťové bunky tu zaručene uspokojí
milovník steakov, ale aj vegetarián.
Jedinečnosť miesta a chutí dodá
vášmu stretnutiu s obchodnými
partnermi nový rozmer.
Doprajte si chvíľku zaslúženého
oddychu a spríjemnite si svoj deň.
Poseďte si len tak s kolegami alebo
nadviažte nové osobné či obchodné
kontakty v elegantných a útulných
priestoroch Lobby Baru. Pripravená je ponuka nápojov a jedál,
ktorá zaručene poteší Vaše chuťové
poháriky.

Reštaurácia

Patriot
chuťový výlet
po svete slovenskej
aj medzinárodnej
kuchyne
Reštaurácia&Penzion Patriot***

Jeruzalemská 12, 917 01 Trnava
033 551 25 11, info@penzionpatriot.sk

www.penzionpatriot.sk

Reštaurácia&Penzion Patriot*** je situovaný priamo v historickom
centre mesta Trnava. Spolu s reštauráciou a možnosťou ubytovať sa vytvára
priestor s príjemnou atmosférou, ktorý poslúži aj ako ideálne miesto pracovného stretnutia, či školenia.
Reštaurácia&Penzion Patriot*** si za
dlhé roky svojej existencie vybudoval kvalitné renomé v poskytovaní
gastronomických služieb medzi domácimi aj zahraničnými návštevníkmi. Posedenie na terase je zážitkom,
ktorý obohacujú historické domy
naokolo a výhľad na majestátnu
Baziliku sv. Mikuláša. Pokoj starého
centra vás očarí natoľko, že zo
stretnutia nebudete chcieť odísť vy,
ani váš klient.

Reštaurácia
Reštaurácia&Penzion Patriot*** vám
poskytne gurmánsky raj a neodolateľné chuťové výlety po svete
slovenskej aj medzinárodnej kuchyne. Nové citlivo zrekonštruované
priestory dodajú vašim stretnutiam
dôležitú gráciu, no vďaka milej obsluhe sa tam budete cítiť ako doma.
Reštauračná časť je rozdelená na
barovú časť a salónik, v ktorom
nájdete súkromie nielen pri obchodných rokovaniach, ale aj menších
súkromných posedeniach.

Reštaurácia&Penzion

Patriot***

Súčasťou je štýlová podzemná vinotéka, ktorú zároveň môžete využiť aj
na stretnutia. Výnimočnosťou podniku je vínny kalendár, čo znamená,
že každý mesiac má hosť na výber
z niekoľkých vín. Ponuka sa mení
každý mesiac. Popredné zastúpenie
majú najmä slovenskí vinári. Reštaurácia usporadúva taktiež aj večere
so someliérom. V kuchyni penziónu
používajú kuchári v maximálnej
možnej miere vždy čerstvé suroviny.
Úsilie celého tímu sa prejavuje
v pozitívnych hodnoteniach a
oceneniach na domácej, ako aj
medzinárodnej úrovni. Príkladom je
hodnotenie na Booking.com, ktoré
dosahuje 9,4 bodu z 10 alebo ocenenie od cestovateľského portálu
Tripadvisor ako odporúčané miesto
na pobyt alebo gastronómiu.

Reštaurácia

Apetito
príjemné prostredie
reštaurácie
a vonkajšej
terasy
Reštaurácia Apetito, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 TRNAVA
033 590 51 24

www.hotelspectrum.sk

V priestoroch klimatizovanej reštaurácie Apetito, ktorá sa nachádza v priestoroch Hotela Spectrum s kapacitou 120 miest, máte možnosť
kvalitného stravovania. V ponuke nájdete okrem raňajok a denného menu aj
jedlá na objednávku z bohatého jedálneho lístka. Taktiež je možné si vybrať
zo širokej ponuky nápojov a posedieť si v príjemnom prostredí reštaurácie
a vonkajšej terasy s kolegami. Využiť môžete bezplatné internetové WiFi
pripojenie, takže si poradu môžete dať rovno pri dobrej káve. Priestory
reštaurácie sú obľúbeným miestom usporadúvania rôznych spoločenských
akcií, ako sú recepcie, bankety, firemné večierky, svadby či rodinné oslavy.
Hotel disponuje veľkou kapacitou
lôžok a tiež má k dispozícii školiace
priestory pre menšie a väčšie
skupiny. V prípade záujmu je možné
objednať si občerstvenie z reštaurácie formou bufetových stolov priamo
do školiacich priestorov či využiť
ponuku prípravy coffee breaku.

Reštaurácia
Apetito

Reštaurácia

Mária

Henrieta
v 200-ročných
priestoroch vás
čaká kulinársky
zážitok
Areál MEDOLANDIA
Reštaurácia Mária Henrieta, Hlavná 577/117, 91965 Dolná Krupá
033 534 12 49, 0905 420 059, medolandia@medolandia.sk

www.medolandia.sk

Reštaurácia Mária Henrieta sa nachádza v areáli Medolandia v
Dolnej Krupej. Navštívte jedinečné miesto, kde sa spája história so súčasnosťou, príroda s architektúrou a medovina s výborným jedlom. V 200-ročných
priestoroch reštaurácie Mária Henrieta so zachovanými pôvodnými piliermi
a klenbovým stropom na vás čaká nielen výnimočný kulinársky zážitok v
podobe vynikajúceho jedla, ale aj príjemná atmosféra.
Reštaurácia v klasickom štýle s
modernými prvkami dodáva areálu
ideálny priestor pre gurmánov a
milovníkov gastronómie. Príďte si
oddýchnuť od mestského ruchu do
tichého prostredia a potešte svoje
zmysly prostredníctvom chuťových a
vizuálnych vnemov.
Okrem pestrej ponuky jedál a nápojov má reštaurácia v ponuke aj
dezerty či degustácie medoviny,
ktoré si môžete napárovať s jedlom.
Takáto degustácia v priestoroch
svetovo oceňovaného medovinárstva je skutočným gastro zážitkom.
Villa Apimed má k dispozícii aj
ďalšie degustačné priestory či
konferenčnú miestnosť, takže
v prípade, že by ste chceli všetko
spojiť pod jednu strechu, máte
vyhraté. Kapacity sú prispôsobené
malým aj väčším skupinám. V pokoji
slnečných lúčov a tichého vidieckeho prostredia si môžete vychutnať
neformálne rozhovory aj na terase,

Reštaurácia
Mária
Henrieta

ktorá je k dispozícii s východom
priamo z reštaurácie. Reprezentatívne priestory rozhodne očaria aj
náročnejších klientov.

Kaviareň

Synagóga

Café

PREHĽAD KAPACÍT KAVIARNE

{85}
{110}
{70}
{80}

školské sedenie
kino sedenie
U-sedenie
okrúhle stoly

PREHĽAD KAPACÍT POSCHODIA KAVIARNE

{1502}
{45}
{60}

poschodie má rozlohu 150 m2
školské sedenie na poschodí
kino sedenie na poschodí

Synagóga Café, Haulíková 2, 91701 Trnava
0910 921 922, info@synagogacafe.sk

www.synagogacafe.sk

V Trnave na židovskú kultúru odkazujú až dve synagógy, ktoré
patria medzi významné pamiatky mesta. V jednej z nich, v tzv. Ortodoxnej
synagóge, dnes nájdete unikátnu kaviareň. Okrem skvelej kávy a atmosféry
si tu užijete aj jedinečné firemné stretnutia a eventy.

Kaviareň
Synagóga
Café

Synagóga Café, kaviareň s jedinečnou atmosférou, patrí medzi najkrajšie objekty a kulinárske zastávky
v meste Trnava. Štýlová kaviareň
ponúka nielen skvelú kávu, ale aj
kultúru, umenie a krásu. V priestore
synagógy je tiež možné organizovať koncerty, vernisáže, školenia,
firemné večierky, módne prehliadky
či divadelné vystúpenia.
Jedinečný priestor kaviarne je
po technickej stránke vybavený
profesionálnym ozvučením - Sonos
reproduktormi a dvomi hlavnými
aktívnymi reproduktormi Electro
Voice, ktoré sú využívané najmä pri

koncertoch. Priestor je členený na
centrálnu kaviarenskú časť a presklené oddelené boxy so sedením
na pohovkách. Najväčšia časť samostatnej jednotky garantuje súkromie
pre 14 ľudí.
Celkový vnútorný priestor je možné
rozdeliť na spodnú kaviarenskú časť
a poschodie. Kaviareň má rozlohu
250 m2 a poskytuje maximálne
kapacity sedenia v závislosti od typu
sedenia.
Kaviareň okrem stálej ponuky
skvelej kávy, čerstvých múčnikov,
dezertov a raňajkového menu
ponúka aj možnosť zabezpečenia
občerstvenia vo forme bohatého
studeného či teplého bufetu.
Na základe konkrétnej požiadavky
je možné ako súčasť eventu zabezpečiť individuálny kultúrny program.

Kaviareň

Bezkydov

zažite
dobrodružstvo
alebo zmierenie
bez kydov
Bezkydov, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava
0911 677 382, kaviaren@bezkydov.sk
www.bezkydov.sk

V priestoroch foyer historickej budovy Divadla Jána Palárika nájdete divadelnú kaviareň Bezkydov, ktorej názov je inšpirovaný pseudonymom
Jána Palárika, ale odkazuje aj na filozofiu konceptu kaviarne. Ak hľadáte
miesto, kde budete môcť v pokoji viesť dialóg a nebudú vás pri tom rušiť
ostatní hostia, táto kaviareň je na to ako stvorená.
Ponuka je postavená na kvalite produktov od lokálnych producentov.
Koncept kaviarne stojí na zodpovednosti a úcte k prírode, bez zbytočného odpadu. Nenájdete tu plastové
slamky, ani PET fľaše. Sortiment
je založený na kvalite a čistote, aj
preto tam s istotou nájdete raw či
bezlepkové koláče. Slovenská káva
svetovej kvality prináša kávičkárom
pôžitok.

Kaviareň
Bezkydov

Pridanou hodnotou je divadelné
prostredie, takže ak sedíte v Bezkydove, nikdy neviete, na akú hviezdu
natrafíte. Je to jeden z najreprezentatívnejších priestorov v Trnave, do
ktorého si môžete pozvať aj tých
najnáročnejších klientov či kolegov.
Obsluha v kaviarni má totiž zásadu,
že najdôležitejší je zákazník a sú
otvorení akýmkoľvek požiadavkam.
Či už v smere úplnej klasiky alebo
sviežich experimentov.
Kaviareň je vhodná pre menšie
skupiny a stretnutia.
Zažite dobrodružstvo alebo zmierenie bez kydov.

Vinárstvo

Terra
Parna
PREHĽAD KAPACÍT VINÁRSTVA

{10}
{30}
{60}
{200}

kapacita VIP miestnosti
kapacita degustačnej miestnosti
kapacita pôvodného vinohradníckeho domu
kapacita vinárstva v prípade eventu

Terra Parna, Ružova Dolina 528, Suchá nad Parnou
0907 894 371, obchod@terraparna.sk

www.terraparna.sk

Užívať si čaro miesta, kde sa víno urodilo a dozrelo je v spoločnosti či už priateľov alebo obchodných partnerov neopakovateľným
zážitkom. Terra Parna je moderné rodinné vinárstvo postavené uprostred
zelených riadkov krásneho vinohradu, ktorého história sa viaže s najslávnejším románom Červené víno. Práve v tejto oblasti ho František Hečko napísal,
a tak sa odroda Modrého Portugalu dodnes považuje za jednu z top odrôd.
Budova vinárstva a jej štýlový
vzhľad len zvýrazňujú nezameniteľnú atmosféru miesta. Okrem príjemnej atmosféry a lahodného vína
sú pre vás pripravené degustačné
priestory vhodné pre menšie až
stredné firemné stretnutia. Po nich
vás čaká prehliadka rodinného
vinárstva a príbehy jednotlivých vín.
Konferenčné priestory
Konferenčné priestory v špecifickom
prostredí vinárstva sú plne vybavené technickým zariadením tak,
aby bolo vaše podujatie efektívne k dispozícii je plátno, dataprojektor,
flipchart a internetové pripojenie.
Z degustačnej miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí vinárstva
je krásny výhľad na okolité vinice.
Priam v nej cítiť atmosféru dozrievajúceho hrozna a lahodného vína.
VIP miestnosť na poschodí poskytuje pohodlný priestor pre rokovania
za jedným stolom.Samozrejmou
súčasťou firemných stretnutí na
pôde vinárstva Terra Parna je
občerstvenie vo forme studených
mís, či bohatých bufetových stolov
s využitím cateringových služieb.

Vinárstvo
Terra Parna

Degustácie
Riadené degustácie prebiehajú
v modernej budove obklopenej
vinicami, kde je návštevník v bezprostrednom kontakte s miestom,
kde hrozno dozrieva, spracúva sa
a mení na víno. V letných mesiacoch je obľúbeným miestom pre
usporiadanie degustácie okolie masívneho kamenného stolu priamo vo
vinohrade pod vežičkou. Vinárstvo
má v ponuke aj obľúbené grilovačky
priamo vo vinohrade, kde je menu
vymyslené a napárované k vínam
Terra Parna. Menu je lokálne a pripravovené šéfkuchárom Michalom
Hečkom priamo pred Vašimi očami.
Degustácie môžete zažiť aj na terase vinárstva alebo v novo postavenom vinohradníckom dome, ktorý je
vhodný pre strednú skupinu.

Vinárstvo

Víno Mrva
& Stanko

PREHĽAD KAPACÍT VINÁRSTVA

{80}
{36}
{60}
{54}
{20}

konferenčná miestnosť
školský typ sedenia
kino sedenie
U – sedenie
parkovacie miesta

Víno Mrva & Stanko, Orešianska 7/A , 917 01 Trnava
033 591 47 14, info@mrvastanko.sk
www.vms.sk

Vinárstvo VÍNO MRVA & STANKO vyniká kvalitou svojich vín a
rovnako komplexnosťou služieb pre svojich návštevníkov. Predaj vín a degustácie dopĺňajú moderné konferenčné priestory a penzión, ktorý umožňuje
komfortné vychutnanie si vinárskych zážitkov. Toto výnimočné a netradičné
miesto dodá vášmu podujatiu neopakovateľnú atmosféru.

Vinárstvo
Víno Mrva
& Stanko
polohou i službami je ideálnym
miestom na oddych po atraktívnej
návšteve vinárstva.

VÍNO MRVA & STANKO disponuje
konferenčnými priestormi s rozlohou
132 m2, vhodnými na firemné školenia,
obchodné porady, prezentácie či iné
spoločenské udalosti.
Klimatizovaný priestor, technické
zabezpečenie, reštauračné možnosti – servis, ktorý mení magické
vinárske priestory na konferenčné
miesto profesionálnej úrovne.
Služby
• Kávové prestávky (káva, čaj) /
Občerstvenie / Obedy (bufet alebo
servírované menu)
• Klimatizované priestory / Pripojenie na internet / WiFi / Technické a
audiovizuálne zariadenia
• Kancelárske služby
Ubytovanie
Pohodlné a komfortné ubytovanie
priamo v areáli vinárstva VÍNO
MRVA & STANKO je zabezpečené
vďaka vlastnému penziónu. Svojou

Penzión sa nachádza v bezprostrednej blízkosti konferenčných
a degustačných miestností a ponúka
11 dvojposteľových izieb a jeden
apartmán. Všetky sú vybavené vlastným príslušenstvom, klimatizáciou,
televíziou a bezplatným prístupom
na WIFI.
Vami zvolené podujatie v jedinečných priestoroch vinárstva si môžete
na záver spríjemniť ochutnávkou
kvalitných vín. Pre tých zvedavejších
je pripravená možnosť exkurzie po
pivniciach a zároveň nahliadnutie do
výroby spoločnosti. Sortiment tvoria
výlučne akostné vína s prívlastkom
akostné odrodové vína a značkové
vína z pätnástich preferovaných
odrôd hrozna.

Vinárstvo

Karpatská
Perla
vinárstvo
na magickom mieste
v bezprostrednej
blízkosti
prírody a viníc
Karpatská Perla, Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
033 649 68 55, vino@karpatskaperla.sk
www.karpatskaperla.sk

Karpatská perla predstavuje jedinečné priestory priamo uprostred
Malokarpatského vinohradníckeho regiónu. Vinárstvo ponúka konferenčné
služby na magickom mieste, ktoré je v bezprostrednej blízkosti prírody a viníc.
Štýlové degustačné priestory spolu s profesionálnou organizáciou vášho podujatia navodia príjemnú atmosféru.
Nechajte sa vtiahnuť do sveta vinárov a oddýchnite si po školení, prezentácii, či konferencii s pohárom
pekného vína. Riadené degustácie
neprebiehajú inak ako pod vedením someliéra, technológa alebo
samotného majiteľa firmy. Máte tak
možnosť ochutnať nielen slovenské
vína špičkovej kvality, ocenené na
prestížnych svetových súťažiach, ale
i rôzne kulinárske špeciality.
Degustačné priestory
Degustačné priestory Karpatskej
perly sú technicky zabezpečené a
vhodné pre rôzne firemné školenia a prezentácie. V moderných
priestoroch je možné zrealizovať
stretnutie s kapacitou až 60 osôb.
Spoločnosť rada vyhovie vašim
individuálnym požiadavkám a
vďaka profesionálnemu prístupu a
príjemnej atmosfére pre vás pripraví
výnimočný vinársky zážitok.
Štýlové a praktické zariadenie, komplexné technické vybavenie – dataprojektor, plátno, ozvučenie, wifi

Vinárstvo
Karpatská
Perla
pripojenie či televízor a kopírovacie
služby zjednodušia vaše stretnutie.
Príjemným prekvapením je aj výstup
na rozhľadňu s výhľadom na Malokarpatský vinohradnícky región.

Vinárstvo

Vína
z Mlyna
vína s chuťou
terroir, ktoré svoj
potenciál rozvíjajú
prirodzeným
zrením
Vína z Mlyna, Doľany 64, 900 88 Doľany
0903 935 525, vinazmlyna@vinazmlyna.sk

www.vinazmlyna.sk

Malé rodinné vinárstvo nadväzuje na storočnú tradíciu svojich
predkov a je dokonalým miestom na teambuilding či vyplnenie voľného času
počas konferencie. S ohľadom na pôvodné hodnoty vyrába vinárstvo prírodné
vína z vlastných viníc, rozprestierajúcich sa v chotári obce Doľany. Najväčším
zážitkom bude pre vás nielen samotná degustácia, ale aj prehliadka pôvodného vodného mlyna.

Vinárstvo
Vína
z Mlyna
Ako v rozprávke sa budete cítiť v
starom mlyne zo 16. storočia, ktorý
kedysi patril Pálffyovcom, grófom z
Červeného Kameňa. Súčasní majitelia - Rodina Demovičovcov a Soósovcov ho príkladne zrekonštruovala a
vyrábajú tu vína s chuťou terroir, ktoré nie sú počas výroby upravované a
svoj potenciál rozvíjajú prirodzeným
zrením bez urýchľovania.
Čaro kúzelného mlyna
Okrem zachovanej mlynárskej
technológie, o ktorej vám podrobne
porozpráva pán Ervín Demovič, tu
objavíte i ľudovo zariadenú izbu z
19. storočia. Ak vás zaujíma, ako sa
v minulosti mlela múka, poteší vás
správa, že prehliadka technológií od
vodného náhonu až po plnenie vriec
je súčasťou každej degustácie. Na
výnimočnú atmosféru tohto miesta
nezabudnete!
Vinárstvo každoročne pripravuje
v storočnej stodole viaceré veselé
podujatia, ako napríklad Zabíjačka
na Mlyne, Nedeľa na Mlyne pri víne
a cimbalke, či Advent na Mlyne.

Počas celého roka môžete využiť
priestory Mlyna, kam sa zmestí
približne 20 hostí. Od mája do septembra môžete popíjať a hodovať v
storočnej stodole, ktorá má kapacitu
do 60 hostí. Ak je pekné počasie,
môžete využiť posedenie na dvore,
v tieni starých jabloní.
Vinárstvo Vína z Mlyna sa pýšia skvelou prípravou degustácií a občerstvenia, ktoré vám vedia pripraviť na mieru
podľa vašich preferencií. Či už by
ste mali chuť podčiarknuť atmosféru
tradičnou pečenou husou s lokšami alebo by ste chceli pripraviť pre
svojich partnerov modernejší catering,
určite sa s akoukoľvek požiadavkou
na nich môžete obrátiť. V rozprávkovom vinárstve nič nie je nemožné.

Medovinárstvo

Apimed
Medolandia
Dolná Krupá

PREHĽAD KAPACÍT

{48}
{10}
{10}
{70}
{50}
{22}

konferenčná miestnosť
salónik ružovej grófky
archív fliaš
reštaurácia s terasou
degustačná miestnosť 1
degustačná miestnosť 2

Medolandia Apimed, Hlavná 577/117, 91965 Dolná Krupá
033 534 12 49, 0905 420 059, medolandia@medolandia.sk
www.medolandia.sk

Navštívte jedinečné miesto, kde sa spája história so súčasnosťou,
príroda s architektúrou a medovina s výborným jedlom.

Medovinárstvo

Apimed

Medolandia Dolná Krupá

Architektonickou dominantou Medolandie je Villa Apimed. Villa Apimed,
ako reprezentatívne sídlo spoločnosti,
spolu s predajňou, dobovou reštauráciou a degustačno-prezentačnými
priestormi je jedinečným miestom pre
usporiadanie teambuildingu, školenia,
prednášky či konferencie.
Villa Apimed poskytuje bohaté
možnosti využitia konferenčných
priestorov, v ktorých máte možnosť
zorganizovať formálne akcie v nadštandardných podmienkach.
Ak práve plánujete firemné školenie,
workshop alebo iné kongresové
podujatie, priestory Villy Apimed
a jej konferenčnej miestnosti Vám
poskytnú absolútne súkromie celého poschodia vrátane oddychovej
zóny, počítačovej miestnosti s vysokorýchlostným internetom a veľkej
terasy s výhľadom na Malé Karpaty.

V reprezentatívnych priestoroch Salónika ružovej grófky určite urobíte
dojem nielen na vašich obchodných
partnerov. K dispozícii je pre Vás
exkluzívny priestor pre rokovania
za okrúhlym stolom či degustácie v
úzkom kruhu.
Výhodou je skvelá dostupnosť z centra Trnavy a veľkorysé bezplatné parkovisko priamo v areáli. Po ukončení
formálnej časti vášho podujatia môže
byť pre vás pripravený program na
mieru. Zaujímavý a oddychový harmonogram vám firma Apimed zabezpečí napr. pri prehliadke atraktívnych
priestorov Medolandie, ktorú môžete
zakončiť riadenou degustáciou exkluzívnych slovenských medovín značky
Apimed s odborným výkladom od
technológa.
V 200-ročných priestoroch reštaurácie Mária Henrieta so zachovanými
pôvodnými piliermi a klenbovým
stropom na vás čaká nielen výnimočný kulinársky zážitok v podobe
vynikajúceho jedla, ale aj príjemná
atmosféra.
Nenechajte si ujsť prechádzku v
areáli a návštevu výnimočnej ružovej
záhrady, ktorá bola sprístupnená v
roku 2020.

Medovinárstvo

Včelco

Smolenice

VČELÁRSKA BYLINKOVÁ ZÁHRADA
MIKROPIVOVAR
MEDOVINÁRSTVO
VČELÁRSTVO
Včelco Smolenice, Továrenská 10A , 919 04 Smolenice
0915 507 686, info@vcelovina.sk

www.vcelovina.sk

Ponorte sa hlbšie do sladkého sveta medoviny a objavte tajomstvo jej výroby, či unikátnych receptúr v atmosfére degustačnej miestnosti s
výhľadom na Smolenický zámok.

Medovinárstvo

Včelco
Smolenice

včelích produktov, ktorými môžete
potešiť svojich klientov a tiež ukázať,
že myslíte na ich zdravie.

Areál ponúka jedinečnú kombináciu
najlepšej medoviny a príjemného
prostredia. V ponuke je niekoľko
možností ochutnávok. Či už sa
rozhodnete pre individuálnu alebo
skupinovú degustáciu, organizovanie školenia, teambuildingu alebo
iného podujatia, zažijete nevšedné
okamihy nielen v spoločnosti svojich
kolegov či obchodných partnerov,
ale aj bájneho nápoja sily, odvahy
a lásky.
Včelco je dokonalým miestom pre
ľudí, ktorí preferujú prácu v netradičnom prostredí. Po dohode je možné
absolvovať akúkoľvek degustáciu
alebo prehliadku priestorov a taktiež
zvoliť spôsob občerstvenia. Pridanou hodnotou je obec Smolenice
s mnohými zaujímavými miestami,
ktoré môžete navštíviť vo voľnom
čase či počas prestávok.
Vo firemnej predajni si môžete tiež
vybrať z kompletného sortimentu
medov, medovín a Včeloviny, medového piva Medobeer, medového
destilátu Medovec a rôznych ďalších

Skupinová degustácia
Ochutnávka medovín (9 vzoriek)
spojená s prehliadkou výroby.
Vhodné pre skupiny 10-35 osôb.
Skupinová degustácia so záhryzom
Ochutnávka medovín (9 vzoriek)
spojená s prehliadkou výroby a
občerstvením.
Catering podľa vlastného výberu.
Vhodné pre skupiny 10-35 osôb.
Autobusové zájazdy
Skupiny nad 35 osôb.
Posedenie s cateringom.
Vhodné aj pre exkurzie, teambuildingy, školenia, partnerské stretnutia.

Kultúra

Divadlo
Jána
Palárika
PREHĽAD KAPACÍT DIVADLA

{250}
{150}*
{70}
{20}
{80}

veľká divadelná sála
zrkadlová sála *(60-150)
štúdio
menšia zasadačka
foyer

Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava
033 55 11 353, katarina.cellarova@djp.sk
www.djp.sk

Srdcom kultúrneho života Trnavy je už takmer dve storočia Divadlo
Jána Palárika. Najstaršie divadlo svojho druhu na Slovensku nesie meno
významného slovenského dramatika – Jána Palárika. Divadelnú budovu, v ktorej
sa dodnes hráva, dalo ešte v roku 1831 postaviť mesto. Budova Trnavského
mestského divadla, ktorá sa považuje za najstaršiu zachovanú budovu tohto druhu na Slovensku, prešla viacerými vonkajšími a jednou vnútornou prestavbou.

Kultúra

Divadlo Jána
Palárika
Divadlo Jána Palárika ponúka až päť
priestorov, ktoré si môžete prenajať
na vaše podujatie, konferenciu,
stretnutia s partnermi či inú udalosť.
Vybrať si môžete z priestorov ako sú
veľká divadelná sála s rozlohou
155 m2, zrkadlová sála s rozlohou
199 m2, štúdio s rozlohou 92 m2,
menšia zasadačka a napokon foyer
vhodné predovšetkým na recepciu.
Historická Zrkadlová sála sa pravidelne premieňa na Hudobný klub
Panónia a prezentuje výnimočných
slovenských hudobníkov. Najnovšie
je súčasťou divadla aj celodenne
otvorená kaviareň Bezkydov.

Kultúra

Malý
Berlín
PREHĽAD KAPACÍT

{250}
{120}
{50}

hlavná sála
hlavná sála - sedenie
malá sála

Malý Berlín, Štefánikova 4, 917 01 Trnava
0949 463 062, info@malyberlin.sk

www.malyberlin.sk

Malý Berlín je nezávislým kultúrnym centrom, jediným v Trnave i v
širšom regióne. Sídli v historickom jadre mesta na prvom poschodí zrekonštruovaného meštianskeho domu.

Kultúra

Malý Berlín
vať na budúcnosť, ktorá by pre Trnavu
mala priniesť aj rozvoj kultúrneho a
kreatívneho priemyslu, pričom dnes je
práve Berlín považovaný za centrum
nezávislej kultúry v Európe.
Kultúrne centrum Malý Berlín je
projektom občianskeho združenia Publikum.sk, ktoré je v Trnave
aktívne od roku 2006. Po päť rokov
trvajúcej rekonštrukcii meštianskeho
domu v historickom centre mesta
bolo kultúrne centrum otvorené
začiatkom marca 2018. Ročne sa v
jeho dvoch sálach organizuje 300
až 350 podujatí pre všetky vekové
kategórie.
Výrazné zastúpenie v programe
majú divadlo, koncerty a literatúra,
ale nechýbajú ani rôzne vzdelávacie aktivity, diskusie, konferencie a
multižánrové projekty. Prečo nesie
kultúrne centrum práve názov Malý
Berlín? To, že sa Trnava prezýva Malý
Rím je dobre známe. Hovorí o histórii
a tak trochu aj o súčasnosti mesta.
Naproti tomu Malý Berlín má odkazo-

Konferenčné priestory a služby
Hlavná sála s rozlohou 130 m2
a Malá sála s rozlohou 70 m2 ponúkajú flexibilné možnosti sedenia, pričom posledné rady stoličiek v Hlavnej sále sú pre komfort vyvýšené.
Technické vybavenie hlavnej sály
zahŕňa širokouhlé plátno, projektor,
ozvučenie, PA systém pre koncerty a osvetľovaciu techniku. Malá
sála poskytuje možnosť projekcie i
ozvučenia a vďaka gastropultom a
šatni môže slúžiť ako zázemie pre
podujatia v Hlavnej sále.
Kultúrne centrum môže pre externé
podujatia poskytnúť služby interných technikov, zvukárov a PR podporu (na základe dohody, primárne
propagačné aktivity v lokalite Trnavy
a regiónu, vydanie tlačových správ,
propagáciu cez sociálne siete, mediálne partnerstvá).

Zábava

Golf
Trnava
vyskúšajte čaro
golfu
a footgolfu
Golf Trnava, Kamenný Mlyn 11, 91701 Trnava
0908 719 529, info@golftrnava.sk
www.golftrnava.sk

Tréningový golfový areál sa rozprestiera na konci Kamenného mlyna v Trnave. Areál je prístupný golfovej, ale aj širokej verejnosti. Návštevníci
môžu spoznať golf, zahrať si footgolf alebo si oddýchnuť v kaviarni s terasou
s výhľadom na golfové ihrisko. Golfistom areál ponúka 9- jamkové ihrisko,
tréningové plochy a množstvo športových akcií.
Športový areál so zastrešeným
odpaliskom, kaviarňou a putting greenom na trénovanie záverečných
úderov je určený golfistom, ale aj
bežnej verejnosti, ktorá si môže bez
akýchkoľvek obmedzení vyskúšať
čaro tohto športu.
Golf Trnava bol založený v roku 2011
so zámerom vybudovať golfové
tréningové centrum. V súčasnosti
úspešne poskytuje tréningové
zázemie pre nácvik krátkej a dlhej
hry s komfortnou sociálnou vybavenosťou a 9-jamkové tréningové
ihrisko PAR28 s dĺžkou 1 000 m.
Golfistom, ale aj “nehrajúcim” návštevníkom je k dispozícii kaviareň
a požičovňa palíc. Odpáliť si zopár
loptičiek môže prísť teda aj ten, kto
nemá vlastné náčinie. Kaviareň ponúka raňajkové menu, obedy alebo
ľahké večere.
Golfové odpalisko slúži na trénovanie viacerých druhov golfových úderov. V areáli nájdete aj

Zábava

Golf Trnava
priestory pre technické “disciplíny”
ako chipping či putting. Súčasťou
odpaliska je osvetlenie a kryté kóje
pre možnosť tréningu aj za nepriaznivého počasia a automat pre výdaj
loptičiek. K dispozícii budete mať
košík naplnený 36 golfovými loptičkami. 9-jamkové ihrisko využívajú
nielen golfisti, ale aj footgolfisti, pre
ktorých sú k dispozícii footgolfové
jamky.
Samozrejmosťou je možnosť tréningu pod dohľadom profesionálnych
trénerov. Absolvovať môžete „úvod
do golfu“, kde s pomocou trénera
počas 1,5 hodiny alebo 3 hodín
spoznáte golf nielen teoreticky, ale
hlavne prakticky.
V priestoroch areálu golfového
klubu pre vás taktiež radi pripravia
firemnú akciu, rodinnú oslavu či
večierok presne podľa vašich prianí.
Vychutnajte si dôležité momenty
s výhľadom na zelené greeny v
absolútnom súkromí. K dispozícii
je vám okrem priestoru kaviarne
so zázemím aj možnosť vyskúšať si
golfový odpal. Ak pre vás golf nie je
to pravé, skúste footgolf!
Okrem súkromných eventov pre vás
Golf Trnava ponúka priestor aj na pravidelné prenajatie počas rôznych akcií.

Zábava

Olympic
Casino
zažíte pokrový
večer
s kolegami
Olympic Casino, NC City Arena Kollárova 19, 917 01 Trnava
0918 240 785, erik.hlavaty@oc.eu

sk.olympic-casino.com

Olympic Casino Trnava je situované v modernom nákupnom centre City Arena ako súčasť nadnárodnej siete luxusných kasín a ponúka svojim
návštevníkom služby na vysokej úrovni. Svojim návštevníkom ponúka
najmodernejšie výherné prístroje a príjemnú atmosféru.
V nových klimatizovaných priestoroch sa nachádza pokrová časť so
štyrmi stolmi, dve americké rulety, tri
kartové stoly, päť-miestna elektromechanická ruleta s prepojením na
živú hru, moderné výherné prístroje
a barová zóna. Kasíno je ladené do
témy šport baru, s možnosťou sledovania športových prenosov na HD
projektore na viac než desiatich TV.
Kasíno môžete navštíviť denne.
Vo všetkých Olympic kasínach sa
môžete spoľahnúť na profesionálne služby a priateľskú atmosféru.
Priestor ponúka miesta aj na
popíjanie osviežujúcich nápojov.
S kolegami sa tak môžete pokojne porozprávať a zároveň zažiť
potešenie zo zábavy z hry. V kasíne
je sprístupnená aj zmenáreň, takže
si svoje peniaze môžete pohodlne
zameniť priamo na mieste.
V prípade, že si prídete zahrať so
svojimi kolegami či obchodnými
partnermi, je taktiež možná rezervácia hracieho stola iba pre vás.

Zábava

Olympic
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Zábava

Trnavský
Lanáč

šplhnite si u kolegov
aj klientov
Trnavské lanové centrum

Mestský športový areál Slávia, Hajdóczyho ulica, 917 01 Trnava
0948 007 088, info@lanac.sk

www.lanac.sk

Šplhnite si u kolegov aj klientov. Zorganizujte teambuilding, či
firemný event s príchuťou dobrodružstva v Trnavskom Lanáči. Trnavské lanové centrum ponúka dávku adrenalínu pod šírym nebom. Rozsiahly komplex
zahŕňa 22 lanových prekážok vo výške 8 až 13 metrov nad zemou, adrenalínový zoskok Big Swing alebo Tarzanov skok na štyri svetové strany.
Lanový park môžete navštíviť ako
jednotlivci alebo skupina. Pre
všetkých sú pripravené atraktívne programy (lezenie s profíkmi,
grilovačka, brunch, piknik). Všetky
aktivity prebiehajú pod dohľadom
odborne vyškolených inštruktorov.
Doprajte si kopec adrenalínu a
zábavy na čerstvom vzduchu.
Lanové centrum sa prispôsobí vašim
požiadavkám a nastaví program
presne podľa vašich potrieb. V
rámci eventov je možné zabezpečiť
pódium, kompletné ozvučenie aj
osvetlenie akcie. Cena na vyžiadanie konkrétnej ponuky.
Trnavské lanové centrum je výbornou voľbou ako doplnkový program
k vášmu školeniu, tembuildingu
alebo inému podujatiu. Doprajte si
odreagovanie, atraktívny program
podľa predstáv a poriadnu dávku
zábavy i adrenalínu v príjemnej
atmosfére Trnavského Lanáča.

Zábava

Trnavský
Lanáč

Služba
Prehliadky
mesta so

sprievodcom

v Trnave sa žije
bohémsky
život
Turistické informačné centrum – Región Trnava
Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
033 / 32 36 440, info@trnavatourism.sk

www.regiontrnava.sk

Bohémsky život sa v Trnave žije od dávna až do súčasnosti.
Nechajte sa očariť krásou starobylého stredovekého mesta s neopakovateľnou atmosférou, puncom moderných prvkov a spoznajte najpríťažlivejšie
kultúrno-historické pamiatky a atrakcie Malého Ríma.

Služba
Prehliadky
mesta so
sprievodcom
Slávna história slobodného
kráľovského mesta Trnava ožíva
v pútavom rozprávaní skúsených
turistických sprievodcov. Rozprávania vám priblížia množstvo príbehov
a zaujímavostí, pričom sa dostanete
na miesta, kde kedysi pulzoval čulý
život mesta a bez sprievodcu by ste
sa tam nikdy nedostali.
Región Trnava má v ponuke 9 tematických prehliadok, ktoré môžete
absolvovať aj v cudzom jazyku.
Ponuku vám ochotne pripravia aj
na mieru v Turstickom informačnom
centre počas celého roka.

Služba

Mestská
veža
vychutnajte si
jedinečný pohľad
na mesto
a Malé Karpaty
Turistické informačné centrum – Región Trnava
Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
033 / 32 36 440, info@trnavatourism.sk

www.regiontrnava.sk

Hlavnou dominantou mesta Trnavy je už niekoľko storočí Mestská
veža, ktorá ako rozhľadňa mala prispieť k bezpečnosti mesta. Táto do výšky
takmer 60 metrov týčiaca sa mohutná renesančná stavba ukrýva vo svojich
útrobách unikátny a stále funkčný mechanický hodinový stroj, o ktorý sa už 5
generácií stará rodina Nemčekovcov.
Ochodza Mestskej veže je vo výške
29 m a ku jej dosiahnutiu musíte
prekonať 143 schodov. Naskytne sa
vám však jedinečný pohľad nielen
na mesto, ale i na trnavskú rovinu
či Malé Karpaty. Na vrchole veže
pôvodne umiestnený mesiac s
hviezdou nahradila pozlátená socha
Panny Márie – Immaculaty, ktorá sa
k Trnave nikdy neobracia chrbtom,
čo symbolizuje znázornenie tváre
vpredu i vzadu.

Služba

Mestská
veža

V Mestskej veži sídli aj Turistické informačné centrum, ktoré poskytuje
svoje služby 7 dní v týždni a vy sa
tak v Trnave nikdy nestratíte. Navyše
si odtiaľ môžete okrem lístkov na
Mestskú vežu a suvenírov odniesť
aj propagačné materiály o Trnave,
mapy či cenné rady zamestnancov.

Kultúra

Galéria
Jána
Koniarka
vojdite do
magického
sveta umenia
Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava
033 / 55 11 659, info@gjk.sk

www.gjk.sk

Spomaľte tempo svojho dňa a vojdite do magického sveta umenia.
Nechajte sa vtiahnuť do víru farieb a tvarov, štruktúr a vizuálnych výpovedí.
Návšteva galérie je predsa základom nielen intelektuálneho poznania.
Stánok súčasného umenia nesie
meno zakladateľa moderného
sochárstva – Jána Koniarka. Okrem
priestorov Kopplovej vily, historicky hodnotnej budovy, ktorá bola
postavená a neskôr v roku 1910
prestavaná pre rodinu Trnavského
podnikateľa Koppla.
Galéria Jána Koniarka spravuje aj
priestory Synagógy - Status Quo
Ante, ktorá je aj vďaka umeniu
a výstavám GJK Centrom súčasného umenia.
Galéria Jána Koniarka má v ponuke
okrem stálych expozícií celoročne
bohatý program, v ktorom prináša
diela umelcov z celého sveta rôznych
vekových kategórií. Či už ide o klasiku
alebo moderné a mladé umenie,
rozhodne stoja za vašu návštevu.

Kultúra

Galéria Jána
Koniarka

História

Kaštieľ
Dolná
Krupá
sedem divov
Dolnej Krupej
Kaštieľ v Dolnej Krupej, Hlavná 572/109 , 919 65 Dolná Krupá
033 / 245 31 30, alena.kratka@snm.sk

www.snm.sk

Sme svedkami nastoleného trendu, kedy mestá i obce ponúkajú
svoje „divy“ a atraktivity, ktoré mnohokrát presahujú regionálny rámec a
tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva.
Sedem divov Dolnej Krupej sa úzko
spája s pôsobením dvoch rodov –
Brunsvikovcov a Chotekovcov. Dôležitým medzníkom v prepojení týchto
rodov je sobáš Henriety Brunsvikovej
a Hermana Choteka v roku 1813.
Práve tieto dva rody takmer celé dve
storočia ovplyvňovali život v obci.
Nemožno tiež nespomenúť jedného
z najslávnejších skladateľov – Ludviga van Beethovena, ktorý navštevoval kaštieľ začiatkom 19. storočia.
Viete si predstaviť lepšie miesto pre
skomponovanie Sonáty mesačného
svitu? Pútavé legendy i zaujímavé
ľudské osudy späté predovšetkým s
rodmi Brunsvikovcom a Chotekovcov
sú hlavným dôvodom prečo sa oplatí
navštíviť Dolnú Krupú.
Kaštieľ – Priekopnícke miesto klasicistickej architektúry. Jeho výstavba
sa priamo viaže na rod Brunsvikovcov. V prvej polovici 19. storočia bol
kaštieľ vystavaný do dnešnej podoby
a radí sa medzi najkrajšie klasicistické vidiecke architektúry na Slovensku a v súčasnosti patrí do správy
Slovenského národného múzea –
sekcia Hudobné múzeum. Poslaním

História

Kaštieľ
Dolná Krupá
múzea je jeho špecializácia na
komplexnú archívnu dokumentáciu
dejín hudby a hudobných nástrojov.
Cenným zdrojom informácii je napríklad kniha návštev z prelomu 19. - 20.
storočia, v ktorej možno nájsť známe
aj menej známe mená. Ktoré sú to už
zistíte pri svojej návšteve. Múzeum
návštevníkom ponúka prehliadku
s historickým výkladom, možnosť
pozrieť si pamätník známeho skladateľa L. van Beethovena i dozvedieť
sa niečo o jeho pôsobení v Dolnej
Krupej, taktiež nazrieť do sveta ružovej grófky Márie Henriety Chotekovej
alebo si len vychutnať prechádzku
historickým parkom.
Park pri kaštieli – ukážka realizácie
moderného trendu anglických parkov.
Zveľaďovanie okolitej prírody úzko
súvisí s dejinami kaštieľa. Začiatkom
19. storočia park v okolí kaštieľa postupne, najmä vďaka práci nemeckého záhradného architekta, nadobudol
vzhľad ideálnej antickej krajiny s
množstvom architektonických stavieb
– jazerá s ostrovom, sochy, umelá
jaskyňa, vodopády a pod.
Kaštieľ v Dolnej Krupej je vhodným
doplnkovým programom napríklad pri
návšteve Medolandie v Dolnej Krupej,
ale aj v prípade trávenia voľného času
počas konferencie v Trnave.

S finančnou podporou

marketing@trnavatourism.sk
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