Región Bratislava

malá

krajina

Bratislavský kraj leží v západnej a juhozápadnej Časti Slovenska, je tvorený južnou Časìou Malých Karpát
a územím Záhorskej a Podunajskej nížiny. Zo severnej a východnej strany susedí s Trnavským krajom, na juhu
hraniČí s Maðarskou republikou a na západe s Rakúskom, v blízkosti sú hranice ýeskej republiky. Sídlom
Bratislavského kraja je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so všetkými významnými politickými,
ekonomickými a spoloČenskými funkciami.

Bratislava

Cestovný ruch je v Bratislavskom kraji vðaka svojej výhodnej

najmä na poznávanie histórie, kultúry a tradícií v spojení

geograﬁckej polohe veîmi dôležitým hospodárskym

s gastronómiou, nákupmi a možnosìami pre rozvoj

odvetvím. Na relatívne malom území s atraktívnym krajinným

kongresového turizmu. Oblasì Podunajska je spojená najmä

prostredím, rozmanitosìou prírodných celkov a vybudovanou

s vodou a vodnými plochami, ktoré ponúkajú ideálne možnosti

infraštruktúrou sú vhodné predpoklady pre rozvoj rôznorodej

pre letný pobytový turizmus, vodnú turistiku a rybolov. Záhorie

ponuky pre turistov. Ponuka aktivít v Bratislave je zameraná

Staré mesto

charakterizujú najmä prírodné krásy, historické pamiatky
a možnosti pre vodné a rekreaČné športy. Malokarpatský región
je významnou vinohradníckou oblasìou Slovenska a ponúka
najmä kultúrne pamiatky a îudové tradície.

Most SNP

Bratislava – Hlavné námestie

Bratislava
Hlavné mesto Slovenska, Bratislava (do roku 1919 známa pod menami Prešporok / Pressburg / Pozsony),
sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Dunaj, na upätí pohoria Malé Karpaty. Je jediným hlavným mestom
na svete, ktoré hraniČí súČasne s dvoma krajinami (na juhu s Maðarskom, na západe s Rakúskom).
Zároveđ sa nachádza len 60 km od Viedne, je teda súČasìou najtesnejšieho zoskupenia dvoch hlavných miest
v Európe. Bratislava je sídlom prezidenta a vlády SR, ako aj všetkých významných úradov a inštitúcií.

Bratislava – Hlavné námestie

Budova NBS

Most Apollo

Primaciálny palác

Už pred vyše 2000 rokmi tu Kelti postavili opevnené osídlenia,

a najvýznamnejším mestom Slovenska, ale i celého Uhorska.

na ich mieste vzniklo neskoršie stredoveké mesto. Bratislava

V tomto storoČí sa postavilo veîa honosných palácov uhorskej

sa v historických prameđoch po prvý raz spomína v r. 907 ako

aristokracie, stavali sa kostoly, kláštory a iné cirkevné budovy,

Bresalauspruch, neskôr bola pripojená k územiu Uhorského štátu.

vyrastali nové ulice, pulzoval tu Čulý kultúrny a spoloČenský

V 13. storoČí boli Bratislave udelené kráîovské výsady, v roku

život. Za zlaté obdobie v dejinách Bratislavy sa považuje obdobie

1536 sa stala hlavným mestom Uhorska. Bratislava sa zároveđ

vlády Márie Terézie.

stala snemovým mestom kráîovstva a korunovaČným mestom
uhorských kráîov, sídlom kráîa, arcibiskupa a najdôležitejších
inštitúcií krajiny. V 18. storoČí už bola Bratislava nielen najväČším

Bratislava je mestom bohatým na pamiatky. Dominantou
je Bratislavský hrad, vedîa ktorého sa nachádza budova Národnej
rady Slovenskej republiky a neðaleko Katedrála svätého Martina.
Na Hlavnom námestí je fontána so sochou kráîa Maximiliána II.
a stará radnica. Cez jej vnútorný dvor sa dostaneme na ðalšie
námestie, na ktorom stojí Primaciálny palác. V roku 1805 bol
v Zrkadlovej sieni paláca podpísaný takzvaný Bratislavský mier
a dnes sála slúži ako reprezentaČná miestnosì, v ktorej možno
obdivovaì zbierku anglických gobelínov. Dominantou neðalekého
Hviezdoslavovho námestia je budova Slovenského národného
divadla, postavená podîa vzoru parížskeho divadla. V úzkych
mestských uliČkách si možno ešte aj dnes vychutnaì atmosféru
starej Bratislavy.

Michalská brána

Grassalkoviĉov palác

Medzi moderné dominanty patrí Nový most, na ktorom
sa nachádza vo výške 85 metrov reštaurácia s vyhliadkovou
plošinou. Slavín, jediný funkČný vojenský cintorín v Bratislave,
pripomína obete z obdobia 2.svetovej vojny (1939-1945).
Je vyhîadávaným miestom turistov, pretože umožđuje výhîad
takmer na celé mesto. SúČasìou územia mesta je aj niekoîko
veîkých lesoparkov, ktoré sú obîúbeným cieîom vychádzok
obyvateîov aj návštevníkov Bratislavy.

Bratislavský hrad
Monumentálny Bratislavský hrad, výrazný symbol mesta, vidieì

Interiér hradného paláca si zachováva prvky z obdobia gotiky

už z veîkej diaîky. Od polovice 16. storoČia bol hrad na 200 rokov

(rytierska sála, arkier v arkáde) a tereziánskeho baroka.

sídlom uhorského panovníka, konali sa tu zasadnutia Uhorského

Pre reprezentaČné funkcie kráîovského sídla sú charakteristické

snemu a v korunovaČnej veži boli uložené korunovaČné klenoty.

reprezentatívne architektonické prvky, ako slávnostné schodište

V máji 1811 vypukol na hrade niČivý požiar a s jeho ruinami

a vstupný trojloðový vestibul. Z renesanČných úprav sa zachovali

sa niČ nedialo 150 rokov. V roku 1953 sa pristúpilo k jeho

len fragmenty v juhovýchodnom nároží s bohatou štukovou

postupnej obnove a hrad nadobudol svoj pôvodný vzhîad.

maîovanou klenbou a s rastlinnou i ﬁgurálnou ornamentikou
na stenách niekdajšieho arkiera.

Na Bratislavskom hrade sú inštalované historické expozície

SúČasìou hradného areálu je aj park, kde sú viditeîné základy

obsahujúce cenné exponáty našich národných dejín od poČiatku

veîkomoravskej baziliky. PoČas leta sa na hradnom nádvorí

až po súČasnosì. V hlavnom paláci sa nachádza expozícia

pod hviezdnou oblohou uskutoČđujú koncerty a divadelné

historického nábytku, hodín a pozoruhodná expozícia Klenoty

predstavenia.

dávnej minulosti Slovenska. Klenotnica, do ktorej vedie
samostatný vstup pri vchode do nádvoria, ukrýva najstarší
exponát, takmer 25-tisícroČnú sošku Moravianskej Venuše.

Hrad Devín, ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad
sútokom Dunaja a Moravy, je neobyČajne pôsobivou krajinnou
dominantou. Hrad bol významnou slovanskou pevnosìou
a sídlom slovanských kniežat , prvýkrát sa spomína v roku 864
ako pevnosì Dowina. Po zániku Veîkomoravskej ríše sa z neho
stal pohraniČný strážny hrad, ktorý bol poČas svojej existencie
viackrát prestavaný. V roku 1809 bol naposledy zniČený
napoleonskými vojskami.
Hrad má nepravidelný pôdorys prispôsobený tvaru hradného
brala. Do areálu sa vstupuje cez západnú Moravskú bránu,
postavenú v 15. storoČí na staršom veîkomoravskom vale.
Za bránou sa nachádza vzácna archeologická pamiatka

Devín
z rímskeho obdobia, zvyšky masívnej kamennej stavby
zo 4. storoČia. Na kopci sa rozdvojuje, jedna vetva vedie
k miestu, kde v 9. storoČí stál veîkomoravský kostol, druhá
vedie k zakonzervovaným ruinám stredovekého hradu. Niektoré
klenbové priestory tohto paláca sa dnes využívajú ako muzeálne
expozície. V blízkosti 55 m hlbokej hradnej studne sa nachádza
vyhliadková terasa s výhîadom na Dunaj a rakúsky vrch
Braunsberg.
PoČas sezóny sa na hrade konajú vystúpenia historických
šermiarov, návštevníci si tiež môžu vyskúšaì hod oštepom,
sekerou alebo streîbu z luku. Z prístavu pod hradom odchádzajú
lode do Bratislavy a Hainburgu alebo na krátku plavbu
po rieke Morave.

Katedrála
sv. Martina
Katedrála svätého Martina (Dóm sv. Martina) je najväČším

pozlátený vankúš s rozmermi 2x2 m, na ktorom leží pozlátená

a najvýznamnejším kostolom v Bratislave. Bola postavená

kópia uhorskej kráîovskej koruny. Napodobenina koruny meria

v 14. storoČí na mieste pôvodného románskeho kostola

1 m a váži 300 kg. Kostol je bohatý na diela rôznych svetových

a cintorína. V Časoch, keð bola Bratislava korunovaČným mestom

umelcov. V rohu južnej lode sa nachádza skvost barokového

Uhorska, tu ako prvého v r. 1563 korunovali Maximiliána II.

výtvarného umenia, jazdecká socha sv. Martina deliaceho

Po tejto ceremónii ich nasledovalo ðalších osemnásì, medzi nimi

sa o svoj plášì so žobrákom, vytvorená Jurajom Rafaelom

aj korunovácia Márie Terézie (25. júna 1741).

Donnerom v roku 1735. V dóme môžeme obdivovaì aj gotické

Veža kostola dosahuje výšku 85 m. Na jej vrchole sa nachádza

a renesanČné náhrobky, prekrásne farebné okná, Či osemhranné
stĊpy. V katakombách katedrály sú pochovaní významní šîachtici,
cirkevní hodnostári a umelci.

Tradícia korunovácií v Bratislave od roku 2003 každoroČne znovu
ožíva v prvý septembrový víkend, aby pripomenula slávnu
minulosì mesta. Slávnostný sprievod ulicami, ale aj rytierske
turnaje, vystúpenia kaukliarov, brušných taneČníc Či vrhaČov
ohđa ponúkajú príležitosì na zábavu v uliciach Starého Mesta
a približujú tak zážitkovou formou historický obrad korunovácie
uhorských kráîov. V Dóme sv. Martina je podîa historických
dokumentov zinscenovaný samotný obrad korunovácie,
pri ktorom je kráî pomazaný a dostáva korunovaČné insígnie:

Korunovaĉné
slávnosti
svätoštefanskú korunu, meČ, plášì, žezlo a jablko. Potom
v uliciach mesta nasledujú ðalšie Časti obradu: pasovanie
rytierov Rádu zlatej ostrohy, prísaha vlasti, vycválanie kráîa
na korunovaČný pahorok a švihnutie meČom na všetky svetové
strany. V rámci korunovaČných slávností kráîa prichádzajú
pozdraviì zástupcovia kráîovských miest, remeselníci prezentujú
dobové remeslá, z fontány teČie víno, konajú sa rytierske turnaje
a îudová veselica, kde nechýba peČený vôl a pivo z kráîovského
pivovaru.

Slovenské národné divadlo – nová budova

Opera
a Balet SND
Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych
inštitúcií Slovenska, zaČalo písaì svoje dejiny roku 1920. Dnes
ho tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým
súborom: ýinohra, Opera a Balet. Predstavenia Opery a Baletu
sa uskutoČđujú v Historickej budove SND, na Hviezdoslavovom
námestí ako aj v novostavbe SND na Pribinovej ulici. Slovenské
národné divadlo je repertoárovým divadlom. Predstavenia
na všetkých scénach sa konajú poČas divadelnej sezóny
(september - jún) zväČša každý deđ. Opera a Balet Slovenského
národného divadla sú vðaka svojej vysokej umeleckej kvalite
populárne aj medzi zahraniČnými návštevníkmi.

Reduta

Bratislavské hudobné slávnosti sú najvýznamnejším
a najprestížnejším medzinárodným festivalom vážnej hudby
na Slovensku s dlhoroČnou tradíciou (1964). KaždoroČne na jeseđ
sa v rámci ich programu v budove Slovenskej ﬁlharmónie
a v Redute prezentuje množstvo slovenských a zahraniČných
hudobných telies a sólistov.

Bratislavské
hudobné slávnosti

Dom u dobrého pastiera

Múzeá a galérie

V Bratislave možno navštíviì množstvo múzeí a galérií
s historickými i modernými zbierkami. Bratislava
je sídlom Slovenského národného múzea, ktoré
sa nachádza na Vajanského nábreží v blízkosti osobného
prístavu. Návštevníkom ponúka niekoîko zaujímavých
stálych expozícií z oblastí prírodných vied a histórie. Expozície
hudobného múzea sú k dispozícii v areáli Bratislavského hradu.
Na históriu Bratislavy je zamerané Mestské múzeum v Bratislave,
sídliace v budove starej radnice na Primaciálnom námestí.
Návštevníkom ponúka expozície dejín mesta a feudálnej justície
a expozíciu vinárstva a vinohradníctva.

Danubiana

Slovenské
národné múzeum

Michalská brána

Zaujímavosìou je Múzeum hodín v Dome u dobrého pastiera
na Židovskej ulici, zamerané najmä na hodiny z 18. a 19.
storoČia, vyrobené v dielđach bratislavských majstrov.
Múzeum zbraní v Michalskej bráne ponúka okrem expozície
zbraní a histórie mestského opevnenia zo svojej veže aj krásny
výhîad na Staré mesto.

Slovenská národná galéria

Mirbachov palác

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave

Galéria mesta Bratislavy

Celý fond galérie tvorí viac než 55 tisíc výtvarných diel, priČom

V Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí sa nachádza

ìažiskovou je Časì zbierky slovenského kultúrneho dediČstva

stála expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva

v oblasti výtvarného umenia. Zastúpené sú expozície gotického

a sochárstva. V Pálﬁho paláci na Panskej ulici je stála expozícia

a barokového umenia na Slovensku a zbierka slovenských

gotickej tabuîovej maîby, stredoeurópskeho maliarstva

výtvarných diel 19. storoČia.

a sochárstva 19. storoČia. V reprezentaČných miestnostiach
Primaciálneho paláca je okrem anglických gobelínov
inštalovaných niekoîko menších obrazových expozícií z majetku
Galérie mesta Bratislavy - súbor holandského a ﬂámskeho
žánrového maliarstva 17. storoČia a expozícia talianskeho
maliarstva 16. a 17. storoČia.

Druhá polovica septembra v okolí Bratislavy je už tradiČne
spojená s oberaČkovými slávnosìami, z ktorých najvychýrenejšie
sú slávnosti Malokarpatského vinobrania v Pezinku a Modre.
Sú predovšetkým oslavou práce tunajších vinárov, vinohradníkov
a produktov, ktoré vyrábajú. Na svoje si prídu milovníci

Modra

dobrého vína Či mladého vína - burČiaku, všakovakých mäsitých

Mesto Modra je oddávna spojené s pestovaním a výrobou

i sladkých dobrôt s opojnými vôđami, ale aj tí, Čo si chcú nakúpiì

kvalitných vín a výrobou keramiky – Modranskej majoliky. Svojou

najrozmanitejšie remeselnícke výrobky, Či majú radi folklór,

pestrosìou foriem, jedineČným estetickým výrazom a kvalitou

hudbu a zábavu. Sprievodnými atrakciami bývajú aj klasické

spracovania patrí k najtypickejším nositeîom îudovoumeleckých

kolotoČe Či ohđostroj.

tradícií na Slovensku.

Vinobranie
Svätý Jur

Pezinok

Husacie hody

Pezinok

Modranská majolika

Pezinok

Slovenský Grob

Pezinok, staré vinohradnícke mesto je súČasìou turistického

Slovenský Grob je známy povestnou husacinou, lokšami

projektu Malokarpatská vínna cesta, ktorá spája obce a mestá

a husacou peČienkou (lokše – tenké placky zo zemiakového

Malokarpatského regiónu s vinohradníckymi a vinárskymi

cesta). Táto vyše storoČná tradícia husacích hodov láka

tradíciami od Bratislavy až po Smolenice. Mesto je zaujímavé pre

vo veîkom návštevníkov. PoČas sezóny do Slovenského Grobu

turistov najmä ochutnávkami vína a gastronomických špecialít,

zavíta 70.000 návštevníkov, ktorí zjedia okolo 15 000 husí

ako aj tradiČnými vinárskymi podujatiami

a k tomu až pol milióna lokší.

Vodné dielo Gabĉíkovo
Vodné dielo GabČíkovo bolo pôvodne projektované ako súČasì
sústavy vodných diel na Dunaji GabČíkovo – Nagymaros. ZaČalo
sa stavaì v roku 1977. Po odstúpení Maðarska od spoloČného
zámeru bolo v roku 1992 dokonČené náhradným riešením iba
na Slovensku. Prírodné krásy Dunaja a priîahlých miest môžu
návštevníci spoznávaì poČas vyhliadkových plavieb, ktoré majú
pripravené programy okružných plavieb a vyhliadkové plavby
do ýunova, Štúrova, Ostrihomu a Budapešti.

Na polostrove vybiehajúcom do umelého jazera pri ýunove
Popri toku Dunaja medzi bratislavskou Petržalkou a ýunovom

vyrástla futuristická budova Galérie moderného umenia

najmä v lete Často vídaì cyklistov a korČuliarov. Na hrádzi

Danubiana - Meulensteenovo múzeum umenia. Veîká sála

vybudovali moderný Areál vodných športov, dva umelé vodácke

na poschodí slúži na prehliadky popredných svetových umelcov.

kanály s divokou vodou pre preteky vo vodnom slalome

Prízemie je urČené na predajné výstavy súČasného umenia.

a raftingu. Nie sú urČené len pre profesionálnych vodákov,

Umeleckú kaviaređ Art Café ocenia návštevníci najmä v lete,

sú vhodné aj pre úplných zaČiatoČníkov. Areál je otvorený

pretože umožđuje posedieì si pri káviČke Či inom malom

od mája do októbra.

obČerstvení priamo na brehu Dunaja.

ùunovo
Danubiana

Senec
MesteČko Senec na juhozápade Slovenska, vzdialené iba 25 km
od hlavného mesta Bratislavy, je ideálnym miestom pre rodinnú
dovolenku s deìmi. PoČet slneČných dní v roku dal tunajšiemu
rekreaČnému stredisku príznaČný a charakterizujúci názov SlneČné jazerá.
Aquapark Senec ponúka po celý rok návštevníkom 9 bazénov
s rôznymi teplotami s vonkajším aj vnútorným využitím. Pre deti
je v krytej Časti k dispozícii detský bazén a tobogan , nesmie
tu chýbaì ani saunový komplex a masážne perliČkové bazény.

Golf v Bernolákove
Prvý golfový klub na Slovensku v povojnovej ére, fungujúci
od roku 1995, sa nachádza v historickom areáli barokového
kaštieîa z 18. storoČia v atraktívnom prírodnom prostredí
neðaleko Bratislavy v obci Bernolákovo. Majstrovské
golfové ihrisko s osemnástimi jamkami je hodnotené ako
jedno z najnároČnejších ihrísk v Európe. HráČi sa pohybujú
v historickom parku, v horskom prostredí s prevýšením
asi 30 m a nechýbajú ani vodné plochy s atraktívnymi
brehovými úpravami.

Bratislava

Malacky

Bratislavské kultúrne a informaČné stredisko

Turisticko-informaČná kancelária Malacky

KlobuČnícka 2, 814 28 Bratislava

Bernoláková 1, 901 01 Malacky

+421 2 5443 3715

+421 34 772 2055

info@bkis.sk

info@tikmalacky.sk

Bratislava

Modra

Bratislava Tourist Service

Malokarpatská informaČná kancelária

Ventúrska 9, 811 01 Bratislava

Štúrova 117, 900 01 Modra

+421 2 5464 1271

+421 33 647 4302

ofﬁce@bratislava-info.sk

tik@post.sk
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Pezinok

Svätý Jur

Pezinské kultúrne centrum

InformaČné turistické centrum

Holubyho 42, 902 01 Pezinok

Prostredná 47, 900 21 Svätý Jur

+421 33 640 6989

+421 2 4497 0449

informacne.centrum@msupezinok.sk
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Senec
Turistická informaČná kancelária
Mierove námestie 19, 903 01 Senec
+421 2 4592 8224
scr@slnecnejazerasenec.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Námestie í. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 61 46
Fax: +421/48/413 61 49
E-mail: sacr@sacr.sk
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Pracovisko Bratislava
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Tel.: +421/2/50 700 801, 821
Fax: +421/2/55 571 654
E-mail: sacrba@sacr.sk
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko Nitra
Ing. Ronald TurČek
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kupecká 3
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/ 69 259 23
Mobil: +421 918 336 238
E-mail: turcek@sacr.sk
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko Prešov
Michaela Rafajová, BSBA
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Nám. Mieru 2
080 01 Prešov
Mobil: +421 918 336 236
E-mail: presov@sacr.sk
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko TrenČín
Mgr. Peter Pastier
Úrad TrenČianskeho samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 1
911 50 TrenČín
Tel.: +421/32/ 65 37 218
Mobil: +421 918 336 237
E-mail: pastier@sacr.sk
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko Žilina
Mgr. Martin Vataj
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
Mobil: +421 918 336 277
E-mail: vataj@sacr.sk

ZAHRANIþNÉ ZASTÚPENIA SACR
þeská republika
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Ing. Klára Badinková
Jilská 16
110 00 Praha 1
ýeská republika
Tel./Fax: +420 224 946 082
Mobil: +420 776 7654 77
E-mail: sacrpraha@seznam.cz
þína
Slovak Tourist Board
China PR & Consultancy Agency
Mrs. Maria Boyd
B&B International
Ofﬁce 26E, CITIC Building
No. 19 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District
Beijing 100004, P.R.C.
tel.: +86 10 8526 1228
fax: +86 10 8526 1227
e-mail: bnbint@gmail.com, welcomeslovakia@vip.sina.com
Holandsko
Slowaaks Verkeersbureau
Ing. Ingrid Stupavska
´t Hotel, Leliegracht 18
1015 DE Amsterdam
Nederland
Tel.:+31 20 423 0539
Fax:+31 20 626 7873
E-mail: info@slowaaks-verkeersbureau.nl
Mañarsko
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Dipl. Ing. Sođa Jelínková
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 4290049
Fax: +36 1 4290050
Mobil: +36 30 4341368
E-mail: slovakiatourism@slovakiatourism.hu
Nemecko
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Deutschland
Ing. Ingrid Sorat
Zimmerstr. 27
D - 10969 Berlin
Deutschland
Tel: +49/30/25 94 26 40
Fax: +49/30/25 94 26 41
E-mail: sacr-berlin@botschaft-slowakei.de
tourismus@botschaft-slowakei.de
Poïsko
Narodowe Centrum Turystyki SÚowackiej
Ing. Ján BošnoviČ
ul. Krakowskie Przedmieëcie 13 pok.17, (budynek hotelu Europejski)
00-071 Warszawa
Polska
Tel./Fax: +48/22/827 00 09
E-mail: sacr@poczta.onet.pl

www.region-bsk.sk
www.slovakia.travel

Rakúsko
Daniel LukáČ
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Österreich
Parkring 12
A - 1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 5139569
Fax: +43 1 5139763
E-mail: sacr-wien@aon.at
Ruská federácia
Predstaviteîstvo Slovackovo Upravlenija po Turizmu
Ing. íubica Alušicová
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J. FuČíka 17-19,
123 056 Moskva
Rossijskaja Federacija
Tel.: +7/495/251 76 31
Fax: +7/495/251 76 45
E-mail: sacrmow@comail.ru
Veïká Británia
Slovak Tourist Board
The Creative Connection UK Ltd
Mary Stuart-Miller
South Marlands
Itchingﬁeld, Horsham
West Sussex RH13 0NN
The United Kingdom
tel.: 0844 700 5100
e-mail: slovakiatourism@virgin.net
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