Region BratysÚawa

maÚy

wielki kraj

Kraj BratysÚawski poÚoøony jest w zachodniej i poÚudniowo-zachodniej czčëci SÚowacji, tworzy go poÚudniowa
czčëċ maÚych Karpat oraz obszar Niziny Zahorskiej i Naddunajskiej. Od póÚnocy i wschodu sösiaduje z Krajem
Trnawskim, na poÚudniu graniczy z republikö Wčgierskö, na zachodzie z Austriö, w pobliøu znajduje sič takøe
granica z Czechami. Centrum Kraju BratysÚawskiego jest stolica SÚowacji – BratysÚawa, która peÚni waønö funkcjč
politycznö, ekonomicznö i spoÚecznö.

BratysÚawa

Ruch turystyczny w Kraju BratysÚawskim stanowi, dzički

historii, kultury i tradycji w poÚöczeniu z korzystaniem

korzystnemu poÚoøeniu geograﬁcznemu, waønö gaÚöò

z usÚug gastronomicznych, zakupami i turystykö kongresowö.

gospodarki. Na wzglčdnie maÚym terenie z atrakcyjnym

Obszar Naddunajski to przede wszystkim woda i akweny, czyli

krajobrazem, róønorodnö przyrodö i rozbudowanö infrastrukturö

doskonaÚe warunki dla turystyki letniej, wodnej i ryboÚówstwa.

istniejö korzystne warunki dla istnienia bogatej oferty

Obszar Zahoria charakteryzuje pičkna przyroda, zabytki

turystycznej. BratysÚawa oferuje moøliwoëċ poznawania

Stare miasto

architektoniczne i dobre warunki do uprawiania sportów
wodnych i odpoczynku. Region maÚokarpacki to waøny obszar
SÚowacji bogaty w interesujöce zabytki i tradycje ludowe.

Most SPN

BratysÚawa – Rynek gÚuwny

BratysÚawa
Stolica SÚowacji, BratysÚawa (do roku 1919 znana pod nazwö Prešporok / Pressburg / Pozsony), leøy na obydwu
brzegach Dunaju, u stóp pasma górskiego MaÚe Karpaty. Jest jedynö stolicö na ëwiecie, która graniczy jednoczeënie
z dwoma paĐstwami (na poÚudniu z Wčgrami, na Zachodzie z Austriö). Jednoczeënie znajduje sič w odlegÚoëci
jedynie 60 km od Wiednia, a wičc stanowi czčëċ najwičkszego skupiska dwóch stolic Europy. BratysÚawa jest
siedzibö prezydenta i rzödu Republiki SÚowacji, jak równieø wszystkich waønych urzčdów i instytucji.

BratysÚawa – Plac GÚówny

Budynek Narodowego
Banku SÚowackiego

Most Apollo

PaÚac Prymasowski

Celtowie zbudowali tu pierwsze osiedla juø ponad 2000 temu,

staÚa sič nie tylko najwičkszym i najwaøniejszym miastem

na ich miejscu powstaÚo póòniej ëredniowieczne miasto. Pierwszy

SÚowacji, ale równieø caÚych Wčgier. W tym wieku zbudowano

wzmianka o BratysÚawie w òródÚach historycznych pochodzi

wiele okazaÚych paÚaców arystokracji wčgierskiej, koëcioÚy,

z 907 r., miasto nazywane jest tam Bresalauspruch. BratysÚawa

klasztory i inne budynki koëcielne, powstaÚy nowe ulice, tčtniÚo

zostaÚa nastčpnie przyÚöczona do paĐstwa wčgierskiego, a w XIII

tu intensywne øycie kulturowe i towarzyskie. Za zÚoty wiek

w. przyznano jej przywileje królewskie. W 1536 roku staÚa sič

w dziejach BratysÚawy uwaøa sič okres panowania Marii Teresy.

stolicö Wčgier. ByÚa jednoczeënie miastem sejmowym królestwa

BratysÚawa to miasto bogate w zabytki. Wëród nich dominuje

i miastem koronacyjnym króli Wčgier, siedzibö króla, arcybiskupa

Zamek BratysÚawski, obok którego znajduje sič Budynek

i najwaøniejszych instytucji paĐstwowych. W XVIII w. BratysÚawa

Parlamentu Republiki SÚowackiej i Katedra èwičtego Marcina.

Na rynku gÚównym znajduje sič statua króla Maksymiliana II
i stary ratusz. Przez wewnčtrzny dziedziniec przechodzi sič na
kolejny rynek, gdzie stoi PaÚac Prymasowski. Tam, w roku 1805,
w Sali Lustrzanej podpisano tzw. Przymierze BratysÚawskie.
Sala do dzië sÚuøy jako sala reprezentacyjna, moøna w niej
podziwiaċ zbiór gobelinów angielskich. Nad niedalekim
Placem Hviezdoslava dominuje budynek SÚowackiego Teatru
Narodowego, zbudowany na wzór teatru paryskiego.

Brana Michalska

PaÚac Grassalkowicha

Spacerujöc wöskimi uliczkami miasta moøna do dzië oddychaċ
atmosferö starej BratysÚawy. Do nowoczesnych atrakcji naleøy
Nowy Most, na którym, na wysokoëci 85 metrów, znajduje
sič restauracja z widokiem na caÚe miasto. SÚawin - jedyny
dziaÚajöcy cmentarz wojskowy w BratysÚawie, upamičtnia oﬁary
II wojny ëwiatowej (1939-1945). Jest miejscem popularnym
wëród turystów, poniewaø widaċ z niego prawie caÚe miasto.
Na terenie miasta znajduje sič teø kilka duøych parków leënych,
które stanowiö ulubiony cel spacerów mieszkaĐców i goëci
BratysÚawy.

BratysÚawski zamek
Monumentalny Zamek BratysÚawski to wyrazisty symbol miasta,

Wnčtrze paÚacu zawiera elementy gotyckie (sala rycerska,

widoczny z duøej odlegÚoëci. Od poÚowy XVI w., przez okres

alkierz w arkadzie) i baroku terezjaĐskiego. Dla funkcji

200 lat, zamek byÚ siedzibö wčgierskiego wÚadcy, odbywaÚy sič

reprezentacyjnych siedziby królewskiej charakterystyczne

tutaj obrady Sejmu Wčgierskiego, a w Wieøy Koronacyjnej byÚy

sö takie elementy architektoniczne, jak np. schody paradne

przechowywane klejnoty koronacyjne. W maju 1811 r. na zamku

i trójnawowy westybul przy wejëciu do paÚacu. Z renesansowych

wybuchÚ ogromny poøar, po którym na 150 lat pozostaÚy ruiny.

zmian architektonicznych zachowaÚy sič jedynie fragmenty

W 1953 r. przystöpiono do stopniowej rekonstrukcji i zamek

poÚudniowo-wschodniego naroøa z bogatö sztukateryjnym,

odzyskaÚ swój pierwotny wyglöd.

malowanym sklepieniem oraz roëlinnö i ﬁguralnö ornamentykö

na ëcianach niegdysiejszego alkierza. Na Zamku BratysÚawskim

MorawiaĐskiej. Do terenu zamkowego przylega park, gdzie

prezentowane sö historyczne ekspozycje zawierajöce cenne

widoczne sö fundamenty bazyliki wielkomorawskiej. Latem na

eksponaty narodowej historii, od jej poczötków aø do

dziedziĐcu zamkowym organizowane sö koncerty i spektakle

wspóÚczesnoëci. W paÚacu gÚównym znajduje sič wystawa

teatralne pod rozgwieødøonym niebem.

zabytkowych mebli i zegarów oraz godna uwagi ekspozycja
„Klejnoty dawnej przeszÚoëci SÚowacji”. Skarbiec, do którego
prowadzi osobne wejëcie przy dziedziĐcu, chroni najstarszy,
liczöcy prawie 25-tysičcy lat, eksponat – ﬁgurkč Wenus

Zamek Devín wznosi sič na potčønym skalnym wzniesieniu,
w miejscu, gdzie do Dunaju wpada rzeka Morawa i jest
niezwykle wyrazistö atrakcjö krainy. Zamek byÚ znaczöcö twierdzö
sÚowiaĐskö i siedzibö ksiöøöt sÚowiaĐskich, po raz pierwszy
wspominany jest w 864 r. jako twierdza Dowina. Po zaniku
PaĐstwa Wielkomorawskiego staÚ sič twierdzö granicznö,
kilkakrotnie przebudowywanö podczas swego istnienia.
W 1809 r. ZostaÚ zniszczony przez wojska napoleoĐskie.
Zamek ma nieregularnö bryÚč, przystosowanö do ksztaÚtu
skaÚy zamkowej. Na jego teren wchodzi sič przez zachodniö
Morawskö Bramč, zbudowanö w XV w. na jeszcze starszym wale
wielkomorawskim. Za bramö znajduje sič rzadko spotykany

Devin
zabytek archeologiczny z okresu rzymskiego, pozostaÚoëci
masywnej kamiennej budowli z IV w. Na wzgórzu sič droga
rozchodzi sič, jedna jej odnoga prowadzi do miejsca, gdzie
w IX wieku staÚ koëcióÚ wielkomorawski, druga prowadzi
do zachowanych ruin ëredniowiecznego grodu. Niektóre
pomieszczenia tego paÚacu ze sklepieniami sö do chwili obecnej
wykorzystywane sö jako ekspozycje muzealne. W pobliøu studni
zamkowej o gÚčbokoëci 55 m znajduje sič taras widokowy
z widokiem na Dunaj i austriackö górč Braunsberg. W sezonie na
zamku odbywajö sič pokazy szermierki historycznej, zwiedzajöcy
mogö wypróbowaċ rzutu oszczepem, siekierö lub strzelania
z Úuku. Z przystani pod zamkiem odpÚywajö statki do BratysÚawy
i Hainburga lub na krótki rejs po rzece Morawa.

Katedra
ëw. Marcina
Katedra ëwičtego Marcina jest najwičkszym i najbardziej

korony mierzy 1 m i waøy 300 kg. KoëcióÚ obﬁtuje w dzieÚa wielu

znanym koëcioÚem w BratysÚawie. Zbudowana zostaÚa w XIV

ëwiatowej sÚawy artystów. W naroøniku nawy poÚudniowej

w. na miejscu pierwotnego romaĐskiego koëcioÚa i cmentarza.

znajduje sič klejnot barokowej sztuki rzeòbiarskiej, pomnik

W czasach, gdy BratysÚawa byÚa miastem koronacyjnym Wčgier,

konny ëw. Marcina dzielöcego sič swoim pÚaszczem z øebrakiem,

tu jako pierwszy zostaÚ koronowany 1563 r. Maksymilian II.

wykonany przez Juraja Rafaela Donnera w 1735 r. W katedrze

Na zamku Úöcznie odbyÚo sič osiemnaëcie takich ceremonii,

moøna podziwiaċ równieø gotyckie i renesansowe nagrobki,

mičdzy innymi równieø koronacja Marii Teresy (25 czerwca

przepičkne witraøowe okna i oëmioboczne sÚupy. W podziemiach

1741r.). Wieøa koëcioÚa ma wysokoëċ 85 m. Na jej wierzchoÚku

katedry jest pochowana znaczöca szlachta, dostojnicy koëcielni

znajduje sič pozÚacana poduszka o rozmiarach 2 x 2 m, na której

i artyëci.

leøy pozÚocona kopia wčgierskiej królewskiej korony. Imitacja

Tradycja koronacji w BratysÚawie od 2003 r. corocznie odøywa
w pierwszy wrzeëniowy weekend i sÚuøy przypomnieniu sÚawnej
przeszÚoëci miasta. Uroczysty orszak przechodzi ulicami miasta,
odbywajö sič teø turnieje rycerskie, wystöpienia kuglarzy, pokazy
taĐca orientalnego czy miotaczy ognia, co stwarza okazjč do
zabawy w uliczkach Starego Miasta i przybliøa w ten sposób
historycznö ceremonič koronacji królów wčgierskich. W Katedrze
ëw. Marcina, na podstawie historycznych dokumentów,
inscenizowana jest ceremonia koronacji, podczas której król

Uroczystoëci
koronacyjne
zostaje namaszczony i otrzymuje insygnia koronacyjne: koronč
ëwičtego Stefana, miecz, pÚaszcz, berÚo i jabÚko. Nastčpnie na
ulicach miasta odbywajö sič dalsze czčëci ceremonii: pasowanie
na rycerzy Orderu ZÚotej Ostrogi, przysičga ojczyònie, wyjazd
konny króla na wzgórze koronacyjne i smagničcie mieczem na
wszystkie strony ëwiata. W ramach uroczystoëci koronacyjnych
przedstawiciele królewskich miast przybywajö oddaċ hoÚd
królowi, rzemieëlnicy prezentujö historyczne techniki i wyroby,
z fontanny pÚynie wino, odbywajö sič turnieje rycerskie i festyn
ludowy, na którym nie brak pieczonego woÚu i piwa z browaru
królewskiego.

Teatr narodowy – Nowy budynek

Opera i Balet
STN
Teatr narodowy

Historia SÚowackiego Teatru Narodowego, jednej z najbardziej
znaczöcych instytucji kulturalnych na SÚowacji, rozpoczčÚa
sič w roku 1920. Obecnie teatr skÚada sič z trzech staÚych
zawodowych zespoÚów artystycznych: Teatru Dramatycznego,
Opery i Baletu. Spektakle Opery i Baletu odbywajö sič
w Budynku Historycznym STN, na placu Hwiezdoslawa,
a takøe w nowym budynku STN przy ulicy Pribinovej. SÚowacki
Teatr Narodowy jest teatrem repertuarowym. Spektakle na
wszystkich scenach odbywajö sič podczas sezonu teatralnego
(wrzesieĐ - czerwiec) przewaønie codziennie. Opera i Balet
SÚowackiego Teatru Narodowego cieszö sič duøö popularnoëciö
dzički wysokiemu poziomowi artystycznemu, takøe wëród
zagranicznych turystów.

Reduta

BratysÚawskie uroczystoëci muzyczne sö najwaøniejszym
i najbardziej prestiøowym mičdzynarodowym festiwalem
muzyki powaønej na SÚowacji z wieloletniö tradycjö (od 1964 r.).
Kaødego roku na jesieni, w ramach festiwalu, w budynku
Filharmonii SÚowackiej (Slovenskej ﬁlharmónie) i w Reducie
prezentuje sič wiele sÚowackich i zagranicznych zespoÚów
orkiestralnych i solistów.

BratysÚawskie
uroczystoëci muzyczne

Dom u Dobrego Pasterza

Muzea i galerie

W BratysÚawie moøna znaleòċ wiele muzeów i galerii ze
zbiorami historycznymi i wspóÚczesnymi. BratysÚawa jest
siedzibö SÚowackiego Muzeum Narodowego, które znajduje
sič na Nabrzeøu WajaĐskiego w pobliøu portu pasaøerskiego.
Prezentuje interesujöce, staÚe wystawy z dziedziny nauk
przyrodniczych i historii. Ekspozycje Muzeum Muzycznego
moøna oglödaċ na Zamku BratysÚawskim. Miejskie Muzeum
w BratysÚawie, z siedzibö w budynku starego ratusza na Placu
Prymasowskim, przedstawia historič miasta i wystawč dotyczöcö
historii BratysÚawy oraz feudalnego wymiaru sprawiedliwoëci,

Danubiana

SÚowackie Muzeum Narodowe

Brana Michalska

a takøe ekspozycjč prezentujöcö winiarstwo i hodowlč winnej
latoroëli. Ciekawostkö jest Muzeum Zegarów w Domu u Dobrego
Pasterza na ulicy õydowskiej, posiadajöce w swych zbiorach
zegary z XVIII i XIX w., wyprodukowane w warsztatach
bratysÚawskich mistrzów. Muzeum Broni w Bramie Michalskiej,
oprócz ekspozycji broni i historii obwarowaĐ miejskich,
proponuje teø podziwianie ze swojej wieøy pičknego widoku
na Stare Miasto.

SÚowacka Galeria Narodowa

PaÚac Mirbacha

SÚowacka Galeria Narodowa

SÚowacka Galeria Narodowa

Galeria miasta BratysÚawy

SÚowacka Galeria Narodowa w BratysÚawie

W PaÚacu Mirbacha na Placu FranciszkaĐskim znajduje sič staÚa

PeÚne zbiory galerii tworzy ponad 55 tysičcy dzieÚ plastycznych,

wystawa ërodkowoeuropejskiego malarstwa i rzeòby barokowej.

przy czym kluczowa jest czčëċ zbioru sÚowackiego dziedzictwa

W PaÚacu Pallﬁego na ulicy Panskej mieëci sič staÚa ekspozycja

kulturalnego w dziedzinie sztuk plastycznych. Prezentuje

gotyckiego malarstwa tablicowego, ërodkowoeuropejskiego

ekspozycje sztuki gotyckiej i barokowej na SÚowacji oraz zbiór

malarstwa i rzeòby XIX w. W reprezentacyjnych

sÚowackich dzieÚ plastycznych z XIX w.

pomieszczeniach PaÚacu Prymasowskiego, oprócz ekspozycji
angielskich gobelinów, znajduje sič kilka mniejszych wystaw
przedstawiajöcych obrazy pochodzöce ze zbiorów Galerii Miasta
BratysÚawy – holenderskie i ﬂamandzkie malarstwo rodzajowe
z XVII w. i ekspozycja wÚoskiego malarstwa z XVI i XVII w.

W okolicach BratysÚawy druga poÚowa wrzeënia jest tradycyjnie
zwiözana ze ëwičtem winobrania, najbardziej znane sö obchody
MaÚokarpackiego Winobrania w Pezinku i Modrze. Fetuje sič

Modra

przede wszystkim pracč tutejszych winiarzy i ich produkty. UdziaÚ

Miasto Modra jest od dawna znane z uprawy winoroëli,

w Winobraniu zadowoli amatorów dobrego i mÚodego wina –

produkcji wysokogatunkowych win oraz produkcji ceramiki –

burczaku (burČiaku), wszelkich mičsnych i sÚodkich smakoÚyków

Majoliki ModraĐskej. Dzički róønorodnoëci ksztaÚtów, rzadko

o upojnym zapachu oraz chčtnych do zakupu najrozmaitszych

spotykanej estetyce i starannoëci wykonania naleøy ona

wyrobów rzemieëlniczych, miÚoëników folkloru, muzyki i zabawy.

do najbardziej charakterystycznych reprezentacji ludowo-

èwičtu towarzyszö pokazy fajerwerków oraz lunapark.

artystycznych tradycji na SÚowacji.

Winobranie
èwiĊty Jur

Pezinok

GĊsie gody

Pezinek

Majolika ModraĎska

Pezinok

SÚowacki Grob

Pezinok, stare miasto zwiözane z uprawö winoroëli, jest czčëciö

SÚowacki Grob sÚynie ze swojej gčsiny, lokszy (lokši– cienkie

skÚadowö turystycznego projektu MaÚokarpacka Droga Winna,

placki z ciasta z ugotowanych ziemniaków) i wötróbki gčsiej

która Úöczy miejscowoëci i miasta regionu maÚokarpackiego

(lokše). Ta ponad stuletnia tradycja gčsich godów przyciöga

o tradycjach zwiözanych z uprawö winoroëli i winiarstwem,

zwiedzajöcych. W sezonie do SÚowackiego Grobu przybywa

od BratysÚawy aø do Smolenic. Miasto jest interesujöce dla

70 000 zwiedzajöcych, którzy zjadajö okoÚo 15 000 gčsi i do

turystów, szczególnie z powodu degustacji wina i specjaÚów

tego póÚ miliona lokszy.

gastronomicznych, jak teø tradycyjnych imprez winiarskich.

Zapora wodna
Gabczykowo
Zapora wodna Gabczykowo zostaÚa pierwotnie zaprojektowana
jako czčëċ skÚadowa ukÚadu zapór wodnych na Dunaju
GabČíkovo – Nagymaros. Budowč rozpoczčto w 1977 r.
Po odstöpieniu Wčgier od wspólnego projektu zostaÚa
dokoĐczona na podstawie zastčpczego rozwiözania tylko na
SÚowacji, w 1992 r. Pičkno natury Dunaju i przylegÚych okolic
odwiedzajöcy mogö podziwiaċ podczas rejsów wycieczkowych
do Czunowa, Szturowa, Ostrzygomia i Budapesztu.

Na brzegach Dunaju, pomičdzy BratysÚawskö Petrøalkö
i Czunowem, szczególnie latem czčsto widaċ rowerzystów
i Úyøwiarzy. Na wale przeciwpowodziowym powstaÚ Teren

Sztuki WspóÚczesnej Danubiana – Muzeum Sztuki Meulensteena.

Sportów Wodnych, dwa sztuczne kanaÚy dla wodniaków,

Duøa sala na pičtrze jest miejscem wystaw czoÚowych

przystosowane do zawodów w slalomie wodnym i raftingu.

ëwiatowych artystów. Parter przeznaczony jest na wystawy

Sö one przeznaczone nie tylko dla zawodowych sportowców,

sztuki wspóÚczesnej poÚöczone ze sprzedaøö. Kawiarnia

ale równieø dla amatorów. Teren otwarty jest od maja do

artystyczna Art. CAF wypeÚniona jest przez odwiedzajöcych

paòdziernika. Na póÚwyspie leøöcym na sztucznym jeziorze

szczególnie latem, kiedy moøna popijaċ kawč lub wino tuø przy

w okolicach Czunowa wyrósÚ futurystyczny budynek Galerii

brzegu Dunaju.

Czunowo
Danubiana

Seniec
Miasteczko Senec na poÚudniowym zachodzie SÚowacji, jest

Senec przez caÚy rok oferuje odwiedzajöcym 9 krytych i odkrytych

oddalone od BratysÚawy tylko o 25 km i dzički temu staÚo

basenów o róønych temperaturach wody. Dla dzieci, w krytej

sič idealnym miejscem na rodzinny wypoczynek. Swojö

czčëci znajduje sič specjalny basen i tobogan, w parku znajduje

charakterystycznö nazwč –SÚoneczne Jeziora tutejszy oërodek

sič równieø kompleks saun i basenów z köpielö pereÚkowö do

zawdzičcza duøej iloëci sÚonecznych dni w roku. Wodny Park

masaøu.

Golf w Bernolakowie
Pierwszy klub golfowy na SÚowacji w erze powojennej, dziaÚajöcy
od 1995 r., znajduje sič na zabytkowym terenie barokowego
zamku z XVIII w., w miejscowoëci Bernolákovo, w atrakcyjnych
okolicach BratysÚawy. Mistrzowskie boisko golfowe o osiemnastu
doÚkach oceniane jest jako jedno z najtrudniejszych boisk
w Europie. Gracze poruszajö sič w zabytkowym parku,
w górskim otoczeniu z róønicö wysokoëci okoÚo 30 m, nie brak
teø powierzchni wodnych z urokliwymi brzegami.

BratysÚawa

Malacki

BratysÚawski Oërodek Kultury i Informacji

Biuro Informacji Turystycznej Malacki

KlobuČnícka 2, 814 28 Bratislava

Bernoláková 1, 901 01 Malacky

+421 2 5443 3715

+421 34 772 2055

info@bkis.sk

info@tikmalacky.sk

BratysÚawa

Modra

Bratislava Tourist Service

MaÚokarpackie Biuro Informacji

Ventúrska 9, 811 01 Bratislava

Štúrova 117, 900 01 Modra

+421 2 5464 1271

+421 33 647 4302

ofﬁ ce@bratislava-info.sk

tik@post.sk

ŽILINA

PREŠOV
TRENČÍN
BANSKÁ
BYSTRICA

TRNAVA

Malacky

BRATISLAVSKÝ
KRAJ
Modra
Pezinok
Sv. Jur

KOŠICE

Slovenský Grob
Senec

NITRA

Bernolákovo
Devín

BRATISLAVA
ùunovo

Pezinek

éwičty Jur

Oërodek Kultury w Pezinku

Oërodek Informacji Turystycznej

Holubyho 42, 902 01 Pezinok

Prostredná 47, 900 21 Svätý Jur

+421 33 640 6989

+421 2 4497 0449

informacne.centrum@msupezinok.sk

ainova@ainova.sk

Seniec
Biuro Informacji Turystycznej
Mierove námestie 19, 903 01 Senec
+421 2 4592 8224
scr@slnecnejazerasenec.sk

Centrum Turystyki SÚowackiej
Námestie í. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 BaĐska Bystrzyca
Tel. : +421/48/413 61 46
Fax: +421/48/413 61 49
E-mail: sacr@sacr.sk
Centrum Turystyki SÚowackiej
OddziaÚ w BratysÚawie
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

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE SACR
Republika Czeska
Ing. Klára Badinková
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Jilská 16
110 00 Praha 1
ýeská republika
Tel. /Fax: +420 224 946 082
Mobil: +420 776 7654 77
E-mail: sacrpraha@seznam.cz

Centrum Turystyki SÚowackiej
OddziaÚ na region Presov
Michaela Rafajová, BSBA
Urzöd Samorzödowy Regionu Presov
Nám. Mieru 2
080 01 Prešov
Tel. komórkowy: +421 918 336 236
E-mail: presov@sacr.sk

Chiny
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

Centrum Turystyki SÚowackiej
OddziaÚ na region Nitra
Inø. Ronald TurČek
Urzöd Samorzödowy Regionu Nitra
Kupecká 3
949 01 Nitra
Tel. : +421/37/ 69 259 23
Tel. komórkowy: +421 918 336 238
E-mail: turcek@sacr.sk

Holandia
Ing. Ingrid Stupavska
Slowaaks Verkeersbureau
át Hotel, Leliegracht 18
1015 DE Amsterdam
Nederland
Tel. :+31 20 423 0539
Fax:+31 20 626 7873
e-mail: info@slowaaks-verkeersbureau.nl

Centrum Turystyki SÚowackiej
OddziaÚ regionalny Trencin
Mgr Peter Pastier
Urzöd Samorzödowy Regionu Trencin
Hviezdoslavova 1
911 50 TrenČín
Tel. : +421/32/ 65 37 218
Tel. komórkowy: +421 918 336 237
E-mail: pastier@sacr.sk

Niemcy
Ingrid Sorat
Slowakische Zentrale für Tourismus
Zimmerstr. 27
D - 10969 Berlin
Tel: +49/30/25 94 26 40
Fax: +49/30/25 94 26 41
Tel: +49/30/25 94 26 40
Fax: +49/30/25 94 26 41
E-mail: sacr-berlin@botschaft-slowakei.de,
tourismus@botschaftslowakei.de

Centrum Turystyki SÚowackiej
OddziaÚ regionalny Zilina
Mgr Martin Vataj
Urzöd Samorzödowy Regionu Zilina
Komenského 48
011 09 Žilina
Tel. komórkowy: +421 918 336 277
E-mail: vataj@sacr.sk

Wielka Brytania
Mary Stuart-Miller
Slovak Tourist Board
The Creative Connection UK Ltd
South Marlands
Itchingﬁ eld, Horsham
West Sussex RH13 0NN
The United Kingdom
Tel. : 0844 700 5100
E-mail: slovakiatourism@virgin.net
Polska
Ján BošnoviČ
Narodowe Centrum Turystyki SÚowackiej
ul. Krakowskie Przedmieëcie 13 pok. 17 (budynek hotelu Europejskiego)
00-071 Warszawa
Polska
Tel. /Fax: +48/22/827 00 09
E-mail: sacr@poczta.onet.pl

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

Austria
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
Federacja Rosyjska
íubica Alušicová
Predstaviteîstvo Slovackovo Upravlenija po Turizmu
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
Wčgry
Dipl. Ing. Sođa Jelínková
képviselet vezetö
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest
Magyarország
Tel. : +36 1 4290049
Fax: +36 1 4290050
Mobil: +36 30 4341368
E-mail: slovakiatourism@slovakiatourism.hu
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