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Malý 
Berlín

Stredoveké  
adventné 
trhy
13. — 15. 12.

Pernikiáda
Suchá nad Parnou

01. 12.
Tradičné podujatie Pernikiáda v Suchej and Parnou, kde sa stretávajú 

každý rok mnohé generácie za jedným stolom, vás určite očarí už  
1. decembra. Zvyk pečenia medovníkov je v tejto obci výnimočným, pre-
to sa pridajte k domácim obyvateľom a príďte si ozdobiť svoje medov-
níčky spolu s nimi. Chýbať nebudú ani zruční remeselníci, ktorí malého 

i veľkého zvedavca naučia vyrábať rôzne dekorácie či tradičné vianočné 
ozdoby, ktoré môžu vaši najmenší podarovať ako vianočný darček.

Ypsalon
21. — 24. 11. 
Piaty ročník festivalu spisovateľov opäť 
prinesie program plný besied s oce-
nenými aj začínajúcimi spisovateľmi. 
Návštevníci si v sprievodnom programe 
nájdu napr. výstavu tematicky súvisiacu 
s literatúrou a nedeľný program bude 
patriť rodinám a malým čitateľom.

Peter Katina / b minor
07. 12. 
Štvrtý koncert z cyklu komorných kon-
certov súčasnej klasickej hudby bude 
venovaný akordeonu. Recitál ponúkne 
exkluzívny program diel, ktoré vznikli 
pre tento takmer dvestoročný nástroj 
v rokoch 2018 – 2019.

Advent  
v Trnave
Na to, aby ste cítili pravú vianočnú atmosféru počas obdobia 

adventu nemusíte chodiť do zahraničia. Stačí, ak zažijete tú trnav-
skú a už sa vám nebude chcieť odísť. Čarovné uličky dýchajúce 

históriou vám spestria zimnú prechádzku a vďaka všadeprítomným 
svetielkam sa budete cítiť ako v rozprávke. Trnava počas adventu 
ponúka množstvo programu nielen pre dospelých, ale aj deti. Od-

porúčame prísť na celý víkend a vychutnať si mesto dosýtosti. 
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Mestská  
veža 
s lampášom
Ani tento rok nebudú chýbať obľúbené výstupy na 
Mestskú vežu s lampášom, ktorými vás a vaše rato-
lesti bude sprevádzať sprievodca každý adventný 
štvrtok a nedeľu. Za úplnej tmy, ktorú rozsvietia len svetlá 
lampášov vám sprievodca porozpráva príbehy, ktorými veža 
v minulosti žila, vystúpate až na jej vrchol a ako odmenou pre 
vás bude ten najkrajší výhľad, aký v Trnave môžete zažiť. 

Lístky na Mestskú vežu s lampášom je vhodné si rezervovať 
kvôli veľkému záujmu vopred, z dôvodu obmedzenej kapacity. 
Môžete tak urobiť osobne v Turistickom informačnom centre — 
Región Trnava alebo na stránke www.regiontrnava.sk

Adventné  
prehliadky 
mesta

Mikuláš
05. decembraod 29. 11.

do 22. 12.
Vedeli by ste si predstaviť ad-
vent bez trhov? My určite nie. 
Krásny vianočný stromček, dre-
vené stánky s dobrotami a vý-
robkami od šikovných remeselní-
kov, okolo hrajúce koledy a všade 
vládnuca veselá nálada.  

Kto sa už nevie dočkať? Adventné trhy od-
štartujú toto kúzelné obdobie v Trnave 29. 
novembra o 18.00 h rozsvietením vianočného 
stromčeka a následne koncertom Fragile. 
Trvať budú až do 22. decembra. Počas neho 
vás bude čakať atraktívny program, medzi 
ktorý patria už tradične aj adventné koncerty, 
každý víkend v Kostole sv. Jakuba o 20.00 h.

1., 5., 8., 12., 15. a 19. decembra 
17.30 a 19.00 h 

Ako každý rok, aj tento Trnavu a jeho deti Mikuláš nevynechá. Na náv-
števu príde v spoločnosti anjelov a čertov 5. decembra. Všetky dobré 
detičky sa môžu tešiť aj na prekvapenie v podaní koncertu, ktorý pre ne 
bude po príchode Mikuláša pripravený. Je sa na čo tešiť.

Každú adventnú  
sobotu o 16.00 h 
Možno si poviete, že všetko v Trnave už 
poznáte a vaše deti to nebude baviť. Verte 
nám, že budete mať čo objavovať. Zoberte so 
sebou priateľov, známych, kolegov, starých ro-
dičov, súrodencov či kohokoľvek, s kým by ste 
radi strávili čas a možno nie vždy si ho jeden 
pre druhého nájdete. 

Každú adventnú sobotu o 16.00 h na Trojičnom námestí pod Mestskou vežou vás sprievodca v dobo-
vom kostýme zoberie na hodinovú prechádzku, počas ktorej vám ukáže skryté krásy vianočnej Trnavy.
Na prehliadky sa nie je nutné vopred nahlasovať, stačí ak prídete pred Mestskú vežu a spolu so sprievodcom si užijete krásnu 
atmosféru vysvietenej zimnej Trnavy. Prehliadok sa môžu zúčastniť aj anglicky hovoriaci návštevníci.

Ak sa vyberiete 13. — 15. decembra 
k Bazilike sv. Mikuláša na Mikulášske 
námestie, zažijete jedny z najkrajších 
adventných trhov. 

Prenesiete sa doslova a do písmena do stre-
doveku. So svojou rodinou nazriete do dielní, 
kde vám remeselníci v dobových kostýmoch 
názorne ukážu, čo vyrábajú. Nebude chýbať 
ani drevený kolotoč, hospodárske zvieratká 
či živý adventný kalendár. Namiesto sladkostí 
sa pred ním odohrá niekoľko divadelných 
predstavení. Aj tento rok sa môžete tešiť na 
originálne vystúpenia tanečníkov, žonglérov 
a fakírov. Taktiež výber vianočných pochúťok 
bude ladený do stredovekého štýlu. Pochutíte 
si na dobových šporheltových dolkách či za-
bíjačkových dobrotách, najlepší punč v meste, 
čaj alebo kávu vám zase nalejú do krčahov 
v čajovni U Pútnika či dobovej kaviarni. Zober-
te si so sebou aj ozdoby, aby vaše deti mohli 
spolu s vami ozdobiť prichystané vianočné 
stromčeky.

Divadlo  
Jána Palárika
Advent v divadle 
Počas najkrajšieho obdobia roka pre vás Divadlo Jána 
Palárika spolu s divadelnou kaviarňou Bezkydov pri-
pravilo veľa prekvapení, ktoré vám čakanie na Vianoce 
určite spríjemnia. Sledujte ich Facebook a dozviete sa 
viac.

Noc divadiel
16. 11.
V tento deň sa nespí. Celoslovenské podujatie, ktoré 
otvára dvere aj nášho divadla až do neskorých hodín 
ponúkne opäť bohatý program pre deti, prehliadky, 
výstavy, stretnutia s hercami a herečkami a oveľa viac.
 
Pocta slobode
17. 11.
Vráťte sa do minulosti, o 30 rokov späť a pripomeňte si 
novembrové udalosti, ktoré vstúpili do dejín.
 
Premiéra inscenácie Temperamenty
13. 12.
Nová inscenácia v réžii Andreja Kalinku nahliadne do 
vnútra človeka a pomôže hľadať odpovede na otázky, 
kto som a čo ma formuje.

Reštaurácia Culinaria v Holiday Inn si vás 
získa novým štýlovým prostredím, skú-
senou pozornou obsluhou a vyberaným 

jedlom. Návšteva vynovených priestorov 
reštaurácie určite stojí za to. Vychutnať si 

kvalitnú gastronómiu môžete aj keď nie ste 
ubytovaným hosťom.  

Culinaria restaurant

Trnavská novéna
13. — 22. 11., Trnava
Pokračujúc v tristoročnej histórii pri-
chádzajú do Trnavy tisíce veriacich, 
aby si počas deväťdňovej novem-
brovej Veľkej novény uctili milostivý 
obraz Trnavskej Panny Márie nachá-
dzajúci sa v Bazilike sv. Mikuláša. 
Ten podľa svedectiev krvou a slzami 
ochránil Trnavčanov nielen od 
tureckých vpádov, ale aj šíriacou sa 
morovou epidémiou.

Otvorené vinárstva 
s príbehom

Chute  
Malých 
Karpát
09. 11.
Jesenný festival otvorených pivníc, gastronó-
mie a kultúry. Do festivalu sa zapájajú vinárstva 
z Malých Karpát, ktorým záleží na budúcnosti 
nášho regiónu, ktoré si ctia prácu a kultúru 
našich predkov a ktoré sa snažia nadviazať na 
silou pretrhnutú tradíciu. 

Medolandia

Medovina je neoddeliteľnou súčasťou 
Vianoc a zimného obdobia. A kde inde 
by ste ju mali ideálne ochutnať, ak nie 

priamo v jej sídle? Využite túto príjemnú 
možnosť s vašimi priateľmi či rodinou 
a navštívte jedinečné miesto v Dolnej 
Krupej, kde sa spája história so súčas-

nosťou, príroda s architektúrou a medo-
vina s výborným jedlom. 

V architektonickej dominante Medolandie — Ville Apimed nájdete 
okrem štýlovej Medovinotéky aj reštauráciu na vysokej gastronomickej 
úrovni, ktorá vás očarí pôvodnými piliermi, stropnými klenbami a 200 
ročnou históriou. V hlavnej degustačnej miestnosti Ambrozanium sa 
bude každý cítiť ako v modernom včelom úli. Veľký včelí plást, visiaci 

nad hlavami degustujúcich návštevníkov je skutočným zážitkom, navy-
še ak vás obklopujú steny obložené prírodnou drevenou korenicou. 
Zážitkom je aj návšteva Medovej veže. Pri výstupe na jej vrchol vás 
bude po celý čas sprevádzať gigantická medová kvapka, ktorá je až 

200 miliónov krát väčšia, ako včelia medová kvapka. 

Ak preferujete menšie a komornejšie priestory, ideálnymi budú pre vás 
Salónik ružovej grófky, Degustačná pivnica či Bariková pivnica napl-

nená dubovými a barikovými sudmi. Privátnu degustáciu môžete zažiť 
v podzemnom Archíve fliaš s rotundou uprostred. 

Rozprávkové Vianoce na zámku
Smolenice
07. — 08. 12.

Nielen Trnava má čo ponúknuť, ale aj okolité obce. Počas ví-
kendu 7. a 8. decembra zájdite na Smolenický zámok. Maťko 
a Kubko, Snehulienka a trpaslíci či ďalšie postavy z obľúbe-
ných rozprávok vám vyčaria úsmev na tvári. Vďaka pestrej 
palete chutí, vôní a sprievodných aktivít, návštevu tohto 
podujatia určite neoľutujete. 

16

1

1

Čarovné lampáše

10. 11.
TRNAVA

Mestská veža 

počas Adventu

PON, UT, STR

10.00 — 18.00

ŠTV, NED 
10.00 — 17.00

PIA, SOB 

10.00 — 21.30

Posledný vstup vždy

pol hodinu pred zatvorením.

Smolenice
07. 12. | Albatros Včelovina 
Areál Včelovina Smolenice 

07. — 8. 12. | Rozprávkové Vianoce na zámku  
Smolenický zámok 

20. — 22. 12. | Malé Vianočné trhy  
Pred KD Smolenice

Suchá nad Parnou
01. 12. | Pernikiáda 

17. 12. | Koncert Fragile

Biely Kostol
30. 11. | Súťaž v pečení koláčikov

Kultúrny dom  
07. 12. | Mikulášska loptička

Stolnotenisový turnaj pre všetky vekové  
kategórie, ale najmä deti

14. 12. | Starostovský vianočný punč
Adventné trhy

Špačince
23. 11. | Obecná zabíjačka

30. 11. | Včelárske popoludnie
06. 12. | Mikuláš

14. 12. | Vianočné trhy

Jaslovské Bohunice
08. 11. | Lampiónový sprievod

Ružindol
08. 11. | Lampiónový sprievod

23.  11. | Detská Katarínska zábava
06. 12. | Mikuláš

10. 12. | Adventné tvorivé dielne
14. 12. | Adventné trhy

Vianočná vertikálna  
degustácia
04. 12. — Karpatská Perla 
Šenkvice

Advent na Mlyne
22. 12. od 15.00 — 18.00 h
Vína z Mlyna, Doľany
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19

27

23 Slávia
24 Trnavský lanáč

Legenda 

1  Mestská veža (i)  
 Mestská veža s lampášom
 Adventné prehliadky mesta
 Čarovné lampáše
2  Súsošie Najsvätejšej Trojice 
3  Kostol Najsvätejšej Trojice
4  Kostol sv. Jakuba
 Adventné koncerty
5  Radnica
6  Evanjelický kostol a.v.
7  Kostol sv. Heleny
8  Kostol Nanebovzatia Panny Márie
9 Ortodoxná synagóga
10   Synagóga Status Quo Ante
11  Kostol sv. Anny
12  Dom hudby
13  Súsošie sv. Jozefa
14  Karner
15  Mestské opevnenie 
16  Bazilika sv. Mikuláša 
 Stredoveké adventné trhy
17 Katedrála sv. Jána Krstiteľa 
18 Komplex univerzitných budov
19 Galéria Jána Koniarka
20 Nádvorie/Malý Berlín
21 Hashtag #Trnava 
22 Bernoláková brána 
23 Slávia
24 Trnavský lanáč
25 Parčík Bela IV. 
26 Amfiteáter
27 Severná veža 
28 Divadlo Jána Palárika

  Fotopointy
 Adventné trhy
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Františkánska

Radlinského

H
lavná

Š
portová

Rázusova

Paulínska

Hviezdoslavova

Dolnopotočná

Rybníková

Parčík Bela IV.

Invalidská

Jána H
ollého

Zelený kríčok

Kamenáč
Golf Trnava

H
lboká

H
lboká

Kollárova

Smer Spartakovská

Františkánska

Horné bašty

Dolné bašty

Námestie SNP

Olympic Cassino

Dolné bašty

H
alenárska

Kapitulská
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Tip na ubytovanie
Na to, aby ste si vychutnali Trnavu naplno, odporúčame stráviť príjemné 
chvíle v prostredí, kde sa budete cítiť ako doma a zároveň bude o vás 
kráľovsky postarané. Preto odporúčame aj tieto ubytovacie zariadenia:

a, Holiday Inn**** 
b, Hotel Impiq****
c, Penzión Patriot***
d, Hotel Spectrum***

Kúpalisko Castiglione 
Smer Vladimíra Clemetisa

B NÁUČNÝ CHODNÍK SMOLENICE
  — Kostol  

— Molpír 
— Smolenický zámok 

 Dĺžka trasy: 3 km 
 Náročnosť: ľahká
 Čas: 45 min.

Dolná Krupá

Jahodník

Naháč

Dobrá voda

Katarínka

Trstín

Horné Orešany

Hrnčiarovce 
nad Parnou

Trnava 15 km

Trnava 10 km

Trnava 10 km

Trnava 9 km

Trnava 19 km

Trnava 26 km

1

A

Náučný chodnik 
Cyklotrasa

A KATARÍNKA 
 A HRAD DOBRÁ VODA 
 — Naháč 
 — Katarínka 
 — úzkokoľajová trať  

— Dobrá Voda 

 Dĺžka trasy: 9,4 km 
Náročnosť: ľahká 

 Čas: 4 hod.
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APIMED — MEDOLANDIA
Dolná Krupá

Okrem podnikovej predajne v Dolnej Krupej  
si produkty Apimedu ako aj sortiment darčeko-
vých, kozmetických a včelých produktov či 
výživových doplnkov môžte zakúpiť v predajni na 
Štefánikovej 44 v Trnave pár metrov od Turistické-
ho informačného centra pod Mestskou vežou.

Štefánikova 44, Trnava
Pondelok — Piatok : 8.00 — 17.30 h
Sobota : 8.00 — 12.00 h

1 CYKLOTRASA
 — Trnava — Biely Kostol — Cífer 
 — Hrnčiarovce nad Parnou — Trnava

 Dĺžka trasy: 30 km, Náročnosť: ľahká, Čas: 2,5 hod.

2 CYKLOTRASA
 — Trnava — Kopánka — Špačince — Dolné Dubové  

— Kátlovce — Dechtice — Dobrá Voda — Trstín  
— Horná Krupá — Dolná Krupá — Trnava 

 Dĺžka trasy: 68 km, Náročnosť: stredná, Čas: 5,5 hod.

3 CYKLOTRASA
 — Trnava — Šelpice — Boleráz — Smolenice  

— Jahodník — Horné Orešany — Košolná — Ružindol  
— Biely kostol — Trnava

 Dĺžka trasy: 50 km, Náročnosť: stredná, Čas: 5,5 hod.

B

Kamenáč
Golf Trnava

Kúpalisko Pác

*Zmena programu vyhradená
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CHUTE MALÝCH KARPÁT
Miesto konania:

Pezinok, Šenkvice, Vinosady, Modra, Častá,  
Doľany, Suchá nad Parnou
Tel.: +421/ (0)903 322 495

www.chutemalychkarpat.sk

VIANOČNÁ VERTIKÁLNA 
DEGUSTÁCIA
Karpatská perla 
04. 12

ADVENT NA MLYNE
Vína z Mlyna 
22. 12.
5.00 — 18.00 h

PERNIKIÁDA
01. 12.

ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE NA ZÁMKU
07. — 08. 12.

Modra

Vinosady

Šenkvice

Pezinok
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