Trnava
Prvé slobodné kráľovské mesto na Slovensku (1238) patrí medzi jedno z najkrajších a v stredoveku jedno z najvýznamnejších uhorských miest.
Mesto plné histórie, ktorého atmosféru cítiť až dodnes mnohí označujú za „Malý Rím“. Obchod a remeslá panujú v Trnave od nepamäti,upúta vás
aj množstvo sakrálnych a kultúrnych pamiatok.
Symbolom a pýchou Trnavy je už niekoľko storočí renesančná Mestská veža vo výške 29 metrov. Pri výstupe prekonáte 143 schodov, ktoré
umožnia vidieť centrum z rôznych výškových úrovní a tiež stálu expozíciu veľkorysých dejín Trnavy. Okrem slnečných hodín ukrýva Mestská
veža mechanický hodinový stroj, ktorý už takmer 300 rokov nepotrebuje elektrinu.

Prehliadky mesta Trnava
Najlepší spôsob, ako Trnavu spoznať je prehliadka mesta so sprievodcom. Ten vás prevedie tými najzaujímavejšími a najslávnejšími pamiatkami,
predstaví vám históriu a vďaka jeho dobovému kostýmu budete môcť autenticky cestovať v čase.
Prehliadky je možné absolvovať v SK/ENG/DE/HU/PL
Tematické prehliadky zabezpečujeme na požiadanie i pre organizované skupiny. Prehliadku je potrebné objednať minimálne
5 dní pred termínom ich realizácie.

Bazilika sv. Mikuláša
Jednou z najväčších dominánt mesta Trnava je dvojvežový kostol,
ktorý začali stavať v roku 1380 na mieste pôvodného románskeho
kostola. Interiér a exteriér vás očarí vznešenosťou gotiky s prvkami
baroka. Súčasťou nádhernej barokovej kaplnky z 18.storočia je
zázračný slziaci milostivý obraz Panny Márie Trnavskej.
Umeleckými skvostami sú tu aj dva funkčné historické organy.
Bazilika je mariánskym pútnickým mestom.
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Katedrála sv. Jána Krstitela
Katedrála alebo kostol s názvom „univerzitný“ je prvou
ranobarokovou stavbou na Slovensku. Krásnu stavbu, financovanú
palatínom Mikulášom Esterházym, postavili v 17.storočí talianski
architekti Pietro a Antonio Spazzovci. Jej výstavba sa považuje
za začiatok „trnavského baroka“. Interiéru kraľuje klenot celodrevený hlavný oltár z roku 1640. Výškou viac ako20 metrov
patrí medzi najväčšie ranobarokové oltáre Európy.

Sobotné vínne tour
Navštívte svetové vinárstva Regiónu Tirnavia a spoznajte ich ocenené
vína na mieste, kde sa pod dohľadom skúsených vinárov rodia.
Zavedieme vás aj do technologických priestorov, sudových pivníc,
ochutnáte až 12 vzoriek vína a nebude chýbaťani malé občerstvenie
v podobe vinárskych chuťoviek. Sobotné popoludnie strávite v duchu
návštevy až dvoch vinárstiev, medzi ktorými sú MRVA&STANKO,
TERRA PARNA, MAGULA rodinné vinárstvo, KARPATSKÁ PERLA a
VÍNA Z MLYNA.
Doprava počas vínnej tour je zabezpečená. Odchod aj príchod
je vždy z Radlinského ulice v Trnave.

Sladký výlet do Smoleníc
Navštívte perlu Malých Karpát Smolenice a spoznajte krásy a tradície
Slovenska. Výlet do Smoleníc vás prevedie mnohými pamiatkami, ktoré
táto obec ukrýva. Čaká vás prehliadka romantického Smolenického
zámku, ktorý je najmladším zámkom na Slovensku. Neobídete ani
Múzeum Molpír, ktoré je slávne mnohými expozíciami, medzi ktoré patrí
aj pamätná izba slávneho rodáka Štefana Baniča – vynálezcu padáka.
Výlet zahŕňa aj návštevu a degustáciu v svetovo
oceňovanom medovinárstve.

Za královským nápojom
do medovinárstva Apimed
Pobytové balíky
Výlety sú v ponuke aj v rámci víkendových pobytových balíkov,
ktoré zahŕňajú možnosť výberu ubytovacieho zariadenia.
V našej ponuke sú Hotel Holiday Inn****, Hotel Impiq****,
Hotel London***, Hotel Spectrum*** a Penzión Patriot***.
V prípade záujmu vieme pripraviť ubytovanie na mieru.

i

Sladká chuť medu nie je všetkým, čím vyniká najstarší staroslovanský
nápoj. Výlet za medovinou do malebnej obce Dolná Krupá vám odhalí
nielen technológiu výroby, ale aj jednotlivé nuansy až ôsmich druhov
tohto výnimočného nápoja. Nenechajte si ujsť oficiálne najlepšiu
medovinu na svete – medovina Barrique a mnohé ďalšie formou
riadenej odbornej degustácie.
Doprava počas výletu je zabezpečená. Odchod aj príchod je
vždy z Radlinského ulice v Trnave.

Informácie a rezervácie na www.regiontirnavia.sk alebo v Turistickom informačnom centre
– Región Tirnavia (Trojičné námestie 1, Trnava) Tel.č.: +421 33 32 36 440,
e-mail: info@trnavatourism.sk, www.facebook.com/RegionTirnavia
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