
say 
hello 
to

regiontrnava.sk
turistický sprievodca 
Trnavou

SK

 say hello to Trnava
 say hello to Towntower
 say hello to Architecture
 say hello to Churches
 say hello to Wine

Spoznajte 
Trnavu

Trnava patrí k zaujímavým cestovateľ-
ským pokladom Slovenska nielen vďaka 
historickým pamiatkam, atmosfére 
starobylých romantických zákutí či všade 
prítomného genius loci slávneho stredove-
ku. Moderné a ekologické mesto, v ktorom 
kultúra a umenie nikdy nespí, napreduje 
každým dňom. Zamilovať si ju môžete 
v každom ročnom období. 

Prečo sa 
Trnavu oplatí 
navštíviť?
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Víno a medovina

Kaviareň sídliaca v bývalej orto-
doxnej synagóge je slovenským 
unikátom. Impozantný priestor, 
ponúkajúci rafinované detaily nielen 
z pohľadu jedinečnej architektúry, 
ale i umenia, dopĺňa prvotriedna 
káva, domáce zákusky a chutné špe-
ciality. Ortodoxná synagóga prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou a už v roku 
2010 získala ocenenie „Najkrajšia 
zrekonštruovaná sakrálna stavba na 
Slovensku“. Štýlovosť kaviarne pod-
trhuje nenapodobiteľná atmosféra 
priestoru.

Ak patríte medzi bohémske typy, 
v Trnave sa vám bude určite páčiť 
fungujúci kaviarenský a gastro život. 
Trojičné námestie a Hlavná ulica sú 
plné lokálnych kaviarní a reštaurá-
cií. Či už sa necháte zlákať unikátnou 
kaviarňou Thalmeiner, Bezkydov 
alebo mini autíčkom Fefe café, 
pôžitok z dobrej a kvalitnej kávy 
máte zaručený. Ku káve však veľmi 
zodpovedne pristupujú v štýlovom 
podniku Hedon či v provensálskom 

interiéri kaviarne Verdon. Ak ste 
práve pricestovali do Trnavy, určite 
si dajte svoju prvú šálku kávy blízko 
autobusovej stanice v espresso 
bare ONé, ktorý podáva kávu z vlast-
nej pražiarne. Nezabudnite ani na 
jednu z najlepších reštaurácií v mes-
te — Reštaurácia Patriot. Okrem 
chuťových pohárikov poteší vašu 
dušu aj najkrajšia lokalita s priamym 
výhľadom na Baziliku sv. Mikuláša.

Trnava — región svetových vín bol už v dávnom stredo-
veku významným vinársko-vinohradníckym centrom. Víno 
patrilo k najdôležitejším obchodným komoditám a bolo 
ho treba aj niekde skladovať. Aj vďaka tomu sa Trnava 
dodnes pýši unikátnymi vinárstvami, ktoré získavajú 
ocenenia nielen doma, ale aj na prestížnych svetových 
súťažiach. Navštívte vinárstva Terra Parna a MAGULA 
rodinné vinárstvo v Suchej nad Parnou, Karpatskú Perlu 
v Šenkviciach, Mrva&Stanko v Trnave či Vína z Mlyna 
v Doľanoch a nechajte sa vtiahnuť do jedinečnej atmo-
sféry vinohradov a architektonických skvostov vinárstiev, 
ktorých významnou čerešničkou je jedinečné víno. Okrem 
svetových vinárstiev si nenechajte ujsť návštevu medovi-
nárstiev Včelco v Smoleniciach a Apimed v Dolnej Krupej, 
produkujúcich najlepšiu medovinu na svete v ich nových 
priestoroch.  Premeníte tak svoj bežný deň na zážitok. 
Pokiaľ ste v Trnave len na pár hodín, určite sa zastavte 
v útulnom obchodíku medovinárstva Apimed na Štefáni-
kovej ulici blízko Mestskej veže, ktorý ponúka rôznorodý 
sortiment včelích výrobkov a produktov. 

Informácie a rezervácie na  
www.regiontrnava.sk alebo 
v Turistickom informačnom centre 
— Región Trnava, Trojičné námestie 1, Trnava, 
ktoré je denne otvorené pre návštevníkov 

TIC ponúka informačné služby, suveníry, 
regionálne produkty, propagačné materiály, 
vstupenky na kultúrne podujatia, rezerváciu 
prehliadok mesta a sprievodcovské služby.
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Synagóga Café

S finančnou podporou

Oblúbené kaviarne a reštaurácie
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Tel.:  
+421 33 32 36 440

e-mail:  
info@trnavatourism.sk  RegionTrnava  RegionTrnava
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Legenda
01  Katedrála Sv. Jána Krstiteľa
02  Nádvorie a Malý Berlín
03 Golf Trnava
04 Synagóga “status quo ante”
05  Bazilika sv. Mikuláša
06  Štadión Antona Malatinského

07  Aquapark Trnava
08  Galéria J. Koniarka
09  Komplex univerzitných budov
10 Mestská veža
11  Mestské opevnenie
12  Synagóga Café



Sloboda
Sobota
Karol

Pokiaľ máte radi komfort a chcete si pobyt v Trnave naplno užiť,  
odporúčame využiť služby týchto ubytovacích zariadení: 
Hotel Spectrum*** a Penzión Patriot***.
Každý z týchto hotelov má aj vlastné parkovacie miesta.
Detaily o hoteloch a rezervácie ubytovania nájdete
na www.regiontrnava.sk

Vlaková, ako aj autobusová stanica sú v tesnej blízkosti historického 
centra (7 minút chôdze). Ak máte so sebou batožinu, zavolajte si niektorú 
z lokálnych taxi služieb, ktoré s obľubou využívajú aj Trnavčania. Parko-
vanie v centre Trnavy je platené, odporúčame si ho vždy poctivo zakúpiť 
v parkovacích automatoch alebo sms službou.

Zaujíma-
vosti mesta 
Trnava

Dostupnosť
do mesta

Trnava v roku 1238 dostala výsady prvého slobodného  
kráľovského mesta. 

Kedysi sa Trnava nazývala Veľká Sobota. Tento názov dostala 
najmä preto, že v časoch, kedy bola významnou križovatkou 
obchodných ciest bola práve sobota dňom, kedy prebiehali na 
Mikulášskom námestí predajné trhy. 

15.mája 1360 v Trnave prebehlo mierové politické stretnutie  
3 kráľov. Jedným z nich bol aj Karol IV.

say hello to History say hello to Free time

say hello to People

sa
y 

he
llo

 to
 A

rc
hi

te
ct

ur
e

2 4

3 5

Kde sa 
ubytovať?

za
žite Trnavu

2.

Nádvorie 
a Malý Berlín
Nádvorie — priestor súčasnej kultúry 
sa nachádza priamo v srdci Trnavy a je 
významným mestotvorným prvkom 
určeným širokej verejnosti. Jadrom 
celého priestoru je príjemné vnútor-
né námestie, ktoré žije rôznorodým 
programom počas celého roka. Na 
Nádvorí pôsobí okrem Coworkingové-
ho centra, reštaurácie Akadémia, di-
zajnového obchodu, Trnavského rádia 
a mnohých iných kreatívnych subjektov 
aj kultúrne centrum Malý Berlín, ktoré 
ponúka pestrú paletu filmových pro-
jekcií, divadelných predstavení, kon-
certov a mnoho ďalšieho. Ak máte 
radi umenie, dizajn a kultúru, potom je 
tento mnohonásobne architektonicky 
ocenený priestor ako stvorený pre vašu 
návštevu.

3.

Golf Trnava
Tréningový golfový areál sa rozpre-
stiera na konci Kamenného mlyna, 
ktorý je dostupný autom, taxíkom či 
bicyklom. Svojou šírkou 100 metrov 
a dĺžkou viac ako 250 metrov sa 
môže popýšiť jednou z najväčších 
odpaľovacích lúk na Slovensku. Šesť 
a pol hektárový areál so zastrešeným 
odpaliskom, 9-jamkovým tréningo-
vým ihriskom PAR28 s dĺžkou 1 000 
m, kaviarňou a putting greenom na 
trénovanie záverečných úderov je 
určený nielen aktívnym golfistom, 
ale aj bežnej verejnosti, ktorá si môže 
bez akýchkoľvek obmedzení vyskúšať 
čaro tohto športu. Otváracie hodiny 
nájdete na www.golftrnava.sk.

4.

Synagóga 
“status quo ante“ 

Výstavným priestorom Galérie Jána 
Koniarka je aj Synagóga status quo 
ante — centrum súčasného umenia, 
ktorá po kompletnej rekonštrukcii 
získala výnimočnú atmosféru.

Veľká koncentrácia kreatívcov, umelcov a študentov je typická 
pre toto mesto. Aj preto sa v Trnave čím ďalej, tým viac podporuje 
vznik kultúrnych priestorov, kreatívnych komunít, množstvo 
hudobných festivalov, divadelných a tanečných predstavení, 
workshopov či ďalšie aktivity, ktoré rozvíjajú mesto a vedú ľudí 
k aktívnemu životnému štýlu. Okrem toho v Trnave nájdete veľa 
parkov, športovísk či zelených plôch, ktoré patria k obľúbeným 
miestam pre inšpiráciu a oddych.

6.

City Arena
Štadión Antona Malatinského 

Komplex City Arena Trnava vytvoril 
nové multifunkčné, sociálne a športo-
vé centrum, ktoré obsahuje futbalový 
štadión, nákupné centrum s multiple-
xom kín a podzemným stráženým 
parkoviskom. Celý komplex City Arena 
stojí na ploche 47 000 m2, štadión má 
plochu 16 000 m2. Štadión Antona 
Malatinského City Arena Trnava je 
najmodernejší a najväčší futbalový 
štadión na Slovensku. Bol pomenova-
ný po slávnom rodákovi z Trnavy 
— Antonovi Malatinskom, vyhlásenom 
za Trnavčana 20.storočia in memoriam.

7.

Aquapark Trnava
Vodný svet a wellness centrum ponú-
ka návštevníkom 25 metrový bazén 
s plaveckými dráhami, oddychový 
bazén s masážnymi tryskami, detský 
bazén, sauny, vnútornú a vonkaj-
šiu vírivku. Okrem toho je súčasťou 
budovy aj reštaurácia a spoločenská 
sála. Počas letnej sezóny ponúka aj 
vonkajšie kúpalisko. 

8.

Galéria J. Koniarka
Kopplova Vila 

Vo vile niekdajšieho židovského veľ-
kostatkára Ignáca Koppla je od roku 
1992 zriadená galéria. Nesie meno 
Jána Koniarka, zakladateľa moderné-
ho slovenského sochárstva. Okrem 
výstav súčasného umenia nájdete v 
galérii tiež stále expozície. 

M
al

ý 
B

er
lín

N
ád

vo
rie

A
qu

ap
ar

k 
Tr

na
va

G
ol

f T
rn

av
a

2

2

7

3

Čo by ste nemali 
vynechať počas 
vašej návštevy?

Poznáte to, prídete do cudzieho mesta a neviete, čo by ste 
mali zažiť či vidieť? Náš certifikovaný sprievodca vám odporú-
ča tie najlepšie miesta. V prípade, že by ste mali záujem o súk-
romnú alebo skupinovú prehliadku mesta, informujte sa na  
info@trnavatourism.sk alebo nájdite našu ponuku prehliadok 
na www.regiontrnava.sk.

10.

Mestská veža
Ochodza mestskej veže patrí  
k obľúbeným atrakciám turistov.  
Za ideálneho počasia dovidíte až na 
úpätie Malých Karpát. 57 m vysoká 
veža bola vybudovaná v 16. storočí 
ako pozorovateľňa. Od roku 1729 je 
v nej funkčný hodinový stroj. Už viac 
ako 100 rokov sa oň denne stará rodi-
na Nemčekovcov. Zvláštnosťou pozlá-
tenej sochy Immaculaty na vrchole 
veže je tvár spredu i zozadu,  
čo znamená, že Panna Mária sa 
Trnave nikdy neotáča chrbtom.

11.

Mestské opevnenie
Typickým symbolom mesta, ktorý 
kedysi ochraňoval jedno z najväčších 
stredovekých miest, je jeho opevne-
nie. Trojkilometrový múr ohraničoval 
mesto s rozlohou 800 x 700m. Na jeho 
výstavbu sa od 13. storočia, v rozmedzí 
sto rokov, spotrebovalo viac než 4,3 
milióna tehál. Dnes patrí k najzacho-
valejším mestským hradbám na Slo-
vensku. Súčasťou opevnenia, miestami 
vysokého až desať metrov, boli štyri 
mestské brány a tridsaťpäť veží. Po 
mohutnom stredovekom opevnení sa 
môžete prejsť i dnes — v parčíku Bela 
IV. a za Bazilikou sv. Mikuláša.

9.

Komplex 
univerzitných budov
Majestátne budovy, v minulosti 
slúžiace slávnej Trnavskej univerzi-
te, sú dnes veľkolepými svedkami 
nezabudnuteľnej doby. Ide o fakulty 
obklopujúce Katedrálu sv. J. Krstiteľa, 
ale i semináre a šľachtický konvikt  
o ulicu ďalej. Či už sa jedná o Adalber-
tínum, Rubrorum, Marianum, Stepha-
neum alebo už spomínaný Šľachtický 
konvikt, svojou bohatou históriou stoja 
všetky za obdiv dodnes.

1.

Katedrála Sv. Jána Krstiteľa*
Katedrála sv. Jána Krstiteľa alebo kostol s názvom „univer-
zitný“ je prvou ranobarokovou stavbou na Slovensku. Túto 
unikátnu stavbu postavili v 17. storočí talianski architekti Pietro 
a Antonio Spazzovci. Jej výstavba sa považuje za začiatok  
„trnavského baroka“. V interiéri na vás čaká klenot —  
celodrevený hlavný oltár z roku 1640. Výškou viac ako 20 m 
patrí medzi najvyššie ranobarokové oltáre Európy. 

5.

Bazilika 
sv. Mikuláša
Pri potulkách Trnavou vás určite upúta 
tzv. „hrubý kostol“ na Námestí sv. Mi-
kuláša. Dvojvežový kostol začali stavať 
v roku 1380 na mieste pôvodného 
románskeho kostola. Interiér i exteriér 
chrámu vás očarí vznešenosťou 
gotiky s prvkami baroka. Súčasťou 
nádhernej barokovej kaplnky z 18. 
storočia je zázračný — slziaci milostivý 
obraz Panny Márie Trnavskej. Umelec-
kými skvostami sú tu aj dva funkčné 
historické organy. Bazilika je marián-
skym pútnickým miestom.

*


