


Áno!
Máte v rukách originálny výletný itinerár 
a my veríme, že vás inšpiruje k spoznávaniu 
čarokrásna a kultúry takmer celej východnej 
strany našich Malých Karpát – z Rače až po 
najvyšší vrch Záruby.

Pri tvorbe tohto sprievodcu sme s nadšením 
mysleli v prvom rade najmä na vás, milí 
návštevníci. Na vašu jedinečnosť a naladenie. 
Dúfame, že ulahodíme všetkým, a tak si 
na svoje prídu bádatelia, znalci, športovci, 
gurmáni a fajnšmekri, milovníci vína, remes-
la, dizajnu, histórie, vyhliadok, malebnej 
prírody a vidieka.

Inšpirácie na výlety sú priam lišiacky vyskla-
dané do šiestich menších lokalít tak, aby ste 
sa čo najmenej presúvali autom, využili bo-
hatú sieť cyklotrás a čo najviac vnímali esen-
cie regiónu. Pokojne nájdite v sebe rebela 
a nedržte sa striktne ponúkaných scenárov, 
pretože tieto bohaté informácie poskytujú aj 
dostatok voľnosti na vaše vlastné originálne 
výletné kombinácie.
 
Na výletoch vám prajeme mnoho radosti, 
aby ste objavovali, a aby vás to celé bavilo!

tím autorov publikácie
Áno, výlet! Malé Karpaty

Výnimočná a ľahko dostupná apli-
kácia plná zaujímavých info bonusov 
o historicky a prírodne významných 
miestach v Malých Karpatoch.

Inštalácia audiosprievodcu 
Malé Karpaty Travel Guide 
do smartfónu vám zaberie len zopár minút 
a sme si istí, že túto múdru vecičku oceníte. 
Informácie nájdete aj na stránke:
www.malekarpaty.travel

stiahnite si 
AUDIOSPRIEVODCU

iOS ANDROID



piknik v divotvorných zákutiach

Doprajte si pred výletom výdatný nočný 
spánok a hneď ráno zacieľte smer Svätý Jur, 
presnejšie do Jurského Šúru. Ide o prírod-
ný úkaz starý desaťtisíc rokov, jediný tohto 
typu v Strednej Európe. Do rezervácie vstú-
pite od bratislavskej strany mestečka a popri 
veľkom rybníku prejdete do Panónskeho 
hája. V mokradi a útrobách hája majú svoje 
zákutia a skrýše nespočetné druhy slimákov, 
žiab, plazov, možno uvidíte srny, volavky, 
korytnačky a mnohé ohrozené druhy vtákov 
a vzácne rastliny. V Šúri sa môžete prejsť aj 
celým štvorkilometrovým náučným chod-
níkom. Ak ste si nabalili piknikový obed so 
sebou, najedzte sa priamo v prírode, pokojne 
aj na brehu rybníka.

na potulke starobylou
architektúrou

Pokiaľ ste si vychutnali nedotknutú jurskú 
prírodu bez obeda a v bruchu vám už po-
riadne škvŕka, cestou do spoznávania mesta 
sa zastavte v Garage caffe Bar s letnou 
terasou. Pripravujú burgre aj klasické denné 
menu, najete sa! Na prechádzke mestom 
vás prevedie náš audiosprievodca Malé 
Karpaty Travel Guide. V aplikácii nájdete 
cenné informácie nielen o bohatstve Mest-
skej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur. 
Dostanete sa tak k mestskému opevneniu, 
ku gotickému Kostolu sv. Juraja s veľmi 
vzácnym oltárom, k starej drevenej zvonici, 
k synagóge, ku kaštieľu Pálffyovcov, či k sta-
nici konskej železnice. Svojou atmosférou vás 
očarí 500-ročný Renesančný vinohradníc-
ky dom, ktorého dvor v 19. st. zvečnil maliar 
Fridrich Karl von Scheidlin. Nezmenenú 
a stále fungujúcu podobu domu sa podarilo 
zachovať dodnes. Konajú sa tu inšpiratívne 
tradičné podujatia. Radi spoznávate nové 
miesta na dvoch kolesách? Dávame vám do 
pozornosti Malokarpatsko-šúrsku cyklo-
magistrálu Jurava, ktorá spája Svätý Jur 
s Račou a Vajnorami.

v záhrade umelca
aj na zabudnutom grófstve

V Renesančnom dome má svoj kút aj  
Čokokafé s dobrým menom, vďaka sladkým 
dobrotám aj bezlepkovým, zmrzline a samo-
zrejme kávičke. Neďaleko, už spomínaný 
šľachtic a maliar zanechal ako dar mestu 
svoju záhradu, v ktorej rád tvoril, odvtedy 
ju volajú – Scheidlinova záhrada. Môžete 
si oddýchnuť a vyžitie v nej nájdu aj deti. Po 
sladkej „čokoprestávke“ s chuťou preskúmaj-
te jedno z najstarších panstiev vo Svätom 
Juri, vyberte sa k zrúcanine gotického 
hradu Biely Kameň. Nachádza sa na 
zalesnenom návrší len kúsok nad mestom. 
Dýchajte zhlboka, popustite uzdu fantázii 

a zahrajte sa na bádateľov. Skúste si naprí-
klad predstaviť ako hrad kedysi vyzeral 

a ako sa v ňom asi žilo.

deň vyladený ochutnávkou vínka

Keď potom zbehnete späť, osvieženie zo 
svätojurských vinohradov vám prinesie oceňo-
vané víno z chotára od Duboský & Grančič. 
Dvojica vinárov postavila svoju značku na 
dlhoročnej tradícii predkov. Okúsili ste už 
niekedy oranžové vínko? Alebo navštívte 
Vinocentrum Svätý Jur, unikátnu vinotéku 
so skutočne bohatým výberom z 90-tich 
vín. Ochutnáte a nakúpite lokálne vína od 
20-tich svätojurských vinárov. V historic-
kých priestoroch Kláštora Rehole piaristov 
nájdete vždy popoludní 
otvorené rodinné 
Vinárstvo s vinoté-
kou Bognár, ktoré 
za svoje vína získava 
cenné medaily aj  
v zahraničí.

a dochrumkava vypečený.

Doprajte si hostinu aj s výbornými malo-
karpatskými vínami! Za poriadnou večerou 
sa rozhodne oplatí vyraziť do neďalekého 
Slovenského Grobu. Dochrumkava upeče-
né husi, lahodná pečienka a slávne grobské 
lokše, aj bezlepkové, tu pripravujú podľa 
prastarých receptov. 100-ročnú gurmán-
sku tradíciu udržiava Cech husacinárov 
Slovenského Grobu. Je ich sedem, majú 
svoju podrobnú webovú stránku s lokalizač-
nou mapkou a preto si stačí už len vybrať. 
Pokojne „naslepo“, tu si naozaj zgustnete! 
V Grobe objavíte aj výnimočnú Vinotéku 
Chateau-vin kde sa zameriavajú nielen na 
obľúbené a najvyhľadávanejšie malokarpat-
ské vína. Veríme, že gurmánsky zážitok bude 
stáť za to a domov sa vrátite s „fľaštičkou“, 
ako pripomienkou na ten-
to osviežujúci výlet.

Áno!
Osviežujúci
Svätý Jur → Slovenský Grob



s pekným ránom

Ak vyrazíte z domu nalačno, čerstvé raňajky 
rozhodne oceníte v príjemnom mestskom 
zákutí v centre Pezinka. V BonŽúr café 
vám ponúknu voňavú kávičku, dezerty zo 
špaldovej múky a dajú vám aj jedlo so sebou. 
Poznávaciu výpravu začnite hneď v meste 
a nazrite do Mestského múzea – v stálej ex-
pozícii vám predstavia archeologické zaujíma-
vosti z okolia a v Galérii Jána Kupeckého, 
ktorá je jeho súčasťou uvidíte prekrásne 
sakrálne plastiky pezinského keramikára 
Jozefa Franka. V Malokarpatskom múzeu 
oproti sa nachádza najväčšia zbierka staro-
bylých lisov hrozna a na objednávku môžete 
zažiť nezvyčajné degustácie vín, napríklad 
v úplnej tme či pri hudbe a rôznofarebnom 
osvetlení.

na koni aj na korčuliach

Keď si to potom namierite do najstarších 
pezinských vinohradov, radosť z objavovania 
Malých Karpát si užijete výborne v Areáli 
Rozálka. Pri hoteli je jazdecký areál, kde 
si môžete skúsiť jazdu na koni. V peknom 
nedeľnom počasí tu pre deti organizujú aj 
jazdy na poníkoch. Zrelaxujete v reštaurácii 
s terasou a premyslíte si, či dáte prednosť 
prechádzke vo vinohradoch, alebo radosti na 
ľadových korčuliach. Hneď vedľa Rozálky je 
totiž vybudovaný nový zimný štadión Aréna 
Pezinok. Malú zachádzku z tohto zväčša 
pezinského výletu si doprajte na Ali farmu 
v blízkych Vinosadoch. Odhalíte tajom-
stvá života včiel, naučíte sa zručnostiam 
včelárskeho remesla a verte či nie, povozíte 
sa na ozajstnej ťave z púšte Gobi. Na farme 
uvidíte aj kozy, ovce, prasiatka, pávy, lamy 
a iné zvieratá.

„uličkami“ vínnej révy

Rozľahlé rady vinohradov s kopcovitou pano-
rámou vyžarujú atmosféru miesta, ktorá vás 
zláka na prechádzku či ľahký cyklozážitok 
po Vinohradníckom náučnom chodníku. 
Dozviete sa o pozoruhodných miestach a his-
torických faktoch z vinohradníckych a vinár-
skych tradícií tejto lokality a už zdiaľky si 
všimnete aj zvláštnu vahadlovú studňu. Sú-
časťou chodníka je mini-expozícia Kameň 
a víno Geoparku Malé Karpaty, lebo aj 
kameň, na ktorom rastie vínna réva je tajom-
stvom dobrého vína. Geopark predstavuje 
celé územie veľké 560 km² so 102 lokalitami, 
ktorý vás vtiahne do svetovo významných 
geologických, archeologických, ekonomic-
kých a kultúrnych osobitostí Malých Karpát. 
Spoznáte doslova najhlbšiu podstatu, ktorá 
na tomto území umožnila vzniku baníctva, 
vinohradníctva a výrobe keramiky.

v skrýšach malých permoníkov

Kým príde čas na plánovanie samostatných 
výletov s cieľom spoznávať celý malokarpat-
ský geopark, máme pre vás tip na trasu, ako 
si vychutnáte aspoň malú časť tajomstiev 
okolia. Vyberte sa hľadať obľúbené geokešky 
a bytosti podobné škriatkom či trpaslíkom – 
malých strážcov baní – permoníkov! Cestou 
po Banskom náučnom chodníku možno 
nejakého stretnete, no najskôr sa z Rozálky 
či Ali farmy prevezte do časti Pezinka zvanej 
Cajla, kde takmer sedemkilometrový náučný 
chodník začína. Prejdete okolo tajomných 
pozostatkov kúpeľov, nazriete do štôlní a do-
zviete sa všeličo o ťažbe zlatistého pyritu aj 
pravého zlata. Bude to pekná ľahká túra!

Áno!
Pozoruhodne 

skvelý
Pezinok → Vinosady

točiť kruhom  
a poriadne sa najesť.

Vyskúšajte si hrnčiarske remeslo. Túto 
možnosť vám doprajú v dielni Majolika R 
v Pezinku – Grinave. Tvorenie z hliny vám 
prinesie uvoľnenie, veselý zážitok z točenia 
hrnčiarskeho kruhu a zhmotníte si originál-
nu spomienku. My vieme! Dostavil sa a je 
zaslúžený, pán Hlad! Priamo v Pezinku je veľa 
dobrých možností ako sa s ním popasovať. 
Tradičnú slovenskú a svetovú kuchyňu vám 
ponúknu v centre mesta v reštaurácii Pezin-
ský Preš, prípadne zájdite do Reštaurácie 
Lalia v Kultúrnom dome, kde sú zameraní 
najmä na výbornú taliansku kuchyňu, aj 
v bezlepkových variáciách. Lahodnú vínnu 

bodku si doprajte v malej vi-
nárničke U vínnej mušky 

– ponúkajú vínka z Pezinka 
a blízkeho okolia. Nech 
vám padne na zdravie 
a úžitok!



s lahodnou atmosférou

Začnite malým modranským brunchom 
s ponukou sendvičov, koláčov a voňavej kávy 
v Café Modur. S dobrotou v žalúdku a s po-
hľadom z okna či terasy si uprostred malého 
mesta vychutnáte jeho atmosféru – renesan-
ciu starých meštianskych a vinohradníckych 
domov zdobenú typickými reliéfmi – hlavy 
hore! Je sa na čo dívať! Darček na pamiatku 
si môžete vyhliadnuť už na začiatku výletu. 
Hneď oproti café, v štýlovej predajni zno-
vuzrodenej Slovenskej ľudovej majoliky 
vás prekvapia nové dizajny, úžitková 
keramika a milé drobnosti. Očarí vás 
farebná fajansa, habánske vzory 
– objavíte tradíciu. Nakuknite 
do výkladu, v sobotu majú 
otvorené od obeda.

dokonalým vyžitím

Nabaľte si do auta bicykle, korčule, kolo-
bežky, či skateboard a cestou lesom až hore 
do modranskej časti Piesok máte čas 
popremýšľať, či si zajazdíte v Bike Parku 
– autorom pumptrackovej dráhy je elitný 
majster v horskej cyklistike Filip Polc, alebo 
dáte tento krát prednosť pohodovej špacírke 
po Panskom chodníku až k mohutnej 
Medvedej skale, na ktorú vyliezť jednodu-
cho potom už musíte! Dobrodruhov možno 
zláka nájsť vchod do 400 m dlhej bane Bar-
tolomej, v ktorej bolo hľadané zlato. Nachá-
dza sa pár metrov nad Medveďou skalou, no 
prístup do nej zatiaľ nie je oficiálne súčasťou 
Modranského banského náučného 
chodníka. Rozhodne však zdolajte novú 
majestátnu Rozhľadňu Alexandra Filípka 
na Veľkej Homoli – je úžasná a uvidíte až 
do Álp!

na čarovných miestach

Presun z Modry na začiatok Pezinka vám 
zaberie len pár minút, pretože vašim ďalším 
zážitkom môže byť návšteva Schaub-
marovho mlyna Slovenskej národnej 
galérie. Za drevenou bránou je v maleb-
nom dvore s priľahlým sadom ukrytý mlyn 
s veľkým kolesom a Mlynárskou expozíciou 
– ukážkou vývoja mlynárstva v malokarpat-
skej oblasti od 18. st. až do polovice 20. st. 
Stálu expozíciu dopĺňajú tematické výstavy 
najuznávanejších diel súčasného moderného 
umenia a dizajnu so svižnými kurátorskými 
výkladmi. V tomto historickom, no zároveň 
veľmi súčasnom priestore s malou kaviar-
ňou sa najmä cez víkendy konajú atraktívne 
podujatia a tvorivé dielne. Ak sa vyberiete na 

výlet cez víkend, určite sa v mlyne 
bude niečo diať. Zájdite aj 

neďaleko mlyna k brehom 
Kučišdorfskej priehra-

dy a potom poďte na 
niečo chutné!

s chutnými zákutiami.

V meste vás čakajú delikátne koláčiky vo 
fantastickej Čokoládovni Mlsná Emma. 
Pokiaľ ste si v Modre nevybrali darček, ori-
ginálny môžete získať práve tu v Art shope 
čokoládovne, od miestnych výtvarníkov 
a ľudových tvorcov. Pred večerou príde vhod 
ešte malá prechádzka v Zámockom parku 
s jazierkom pri novootvorenom Palace  
Hotel Pezinok, no a zážitky z dnešného 
výletu si porozprávajte pri večeri trebárs 
v Reštaurácii Vinum Galeria Bozen, 
kde vám naservírujú kulinárske špeciality 
s najlepšími vínami z produkcie Vinárstva 
Matyšák.

na kus veľkej histórie
a s dobrotami v brušku

Namierte si to do múzea najvýraznejšej 
osobnosti slovenského národného života 
Ľudovíta Štúra. Má svoju neprehliadnu-
teľnú mramorovú sochu v centre Modry 
a poetický pamätník Slovenská Jar na 
historickom cintoríne od akad. sochára 
Jozefa Kostku. Pozriete si unikátne osobné 
predmety nielen pána Štúra, ale aj jeho 
kolegov Hurbana a Kalinčiaka. Múzeum 
často vystavuje aj diela slovenských umelcov 
a písomné dokumenty. No ešte predtým ako 
sa zahryznete do histórie národa, poobze-
rajte sa po dobrom jedle. Výdatný pohyb si 
vyžaduje aj kvalitné doplnenie energie. Na 
obed sa zastavte v Reštaurácii Bowling 
v Harmónii – varia chutne a pečú 
aj pizzu. Vína Ludvik z nesko-
rých zberov hrozna a ponu-
ku domácej gastronómie 
vám ponúknu v rodin-
nej vínnej reštaurácii 
zo 17. st. Starý dom 
priamo v Modre.

Áno!
Plný energie

Modra → Pezinok



raňajky v anglickom parku

Začnite štýlovo ako z Manetovho obrazu, 
vyberte sa do Budmeríc! Pri Lindavskom 
lese tu koncom 19. st. dala rodina Pálffyov-
cov postaviť pôvabný Budmerický kaštieľ 
v kombinácii slohov podľa renesančných 
vzorov francúzskych zámkov. Už počas  
stavby však mysleli páni aj na okolie a tak 
vznikol rozľahlý anglický park, ktorý je  
ideálnym na prechádzky a pikniky. Čo povie-
te, vyskúšate anglické raňajky? Môžete! Stačí 
ak si nabalíte tousty s vajíčkom a slaninkou, 

k tomu huby, pečené paradajky 
a do termosky typický „English 
breakfast“ čaj.

v čare vidieka na okraji mesta

Cestou z Budmeríc si potom vychutnajte 
panorámu Malých Karpát a vašou ďalšou, 
tentokrát poriadne zážitkami nabitou 
výletnou zastávkou, bude Modra. Zájdite 
na Farmu Pod Gaštankou, kde vás vždy 
radi uvidia. Tento výnimočný priestor 
v chotári medzi vinohradmi, povyše 
športového areálu a kúpaliska, 
je výborný pre aktívne vyžitie 
celej rodiny. Deťom urobí radosť 
kontaktná ZOO, detské ihrisko aj 
voňavá bylinková záhrada.  
Ponúknu vám skvelý skorý do-
máci obed, kávu z modran skej 
pražiarne Ebenica a vychytené 
modranské vína.

s mimoriadnym
výtvarným zážitkom

Počas návratu z farmy si môžete urobiť 
malú pešiu odbočku do Holombeckej 
doliny k národnej kultúrnej pamiatke – 

Štúrova lavička, ktorá je miestom, 
kde kedysi pod veľkým gaštanom 

sedával a dumal sám pán Štúr. 
Neskorý obed, či olovrant 

s dobrým „čapovaným“ po-
ľahky vybavíte v najbližšom 

Bistre Kinečko. A hor sa 
do spoznávania umenia 
a tradícií! Ako prvé vám 
odporúčame navštíviť 
Múzeum Slovenskej 
keramickej plastiky 

s Galériou Ignáca  
Bizmayera, ktorá sa na-

chádza v zaujímavej kruhovej 
bašte, až do celej svojej výšky na-

plnenej majstrovským keramickým 
dielom tohto mimoriadneho umelca.

z perspektívy
modranských vtáčikov

Výstup na zrekonštruovanú 
Mestskú vežu vám dopraje výhľady 
na modranský chotár, sú zázračné! Keď 
budete hore, pozrite na východnú stranu, 
na „terasách“uvidíte svetoznáme Jarabiny 
oskorušové, jedna z nich je podľa odborní-
kov najväčšou na svete s priemerom kmeňa 
160 cm. Môžete sa k nim aj vybrať, skratkou 
cez Komunitnú záhradu, ktorej vstupná 
brána je hneď cez cestu, oproti veži, len pár 
metrov od výbornej zmrzlinárne. V záhrade 
sa vám budú isto páčiť keramické rozpráv-
ky od miestnych majstrov. Cez bráničku 
starostlivo opatrovaného historického 
mestského opevnenia vybehnete na vŕšok 
k známym stromom. Potom sa vráťte na 
námestie, do blízkej predajne Slovenskej 
ľudovej majoliky, aby ste z Modry neodišli 
bez darčeka. Mohli by ste už pomýšľať na 
večeru, no ak máte ešte čas, zaskočte si do 
susedných Šenkvíc.

možno aj pri západe slnka.

Milovníkom vína odporúčame vyhradiť si 
pred večerou čas na „perlovú“ degustáciu. 
O tom, že „perly sa rodia vo vinohrade“ 
vedia totiž svoje manželia Šebovci, ktorých 
vinárstvo Karpatská perla v Šenkvi-
ciach patrí medzi tie s pridanou hodnotou. 
Ochotne vám porozprávajú akú staroslivosť 
potrebuje vinica, prevedú vás pivnicami, 
zdegustujete vína s novým dizajnom a ak ste 
si netrúfli vyliezť na starobylú modranskú 
vežu, možno vás predsa len zláka vyhliadko-
vá veža vinárstva, ktorá tiež ponúka pekné 
panoramatické výhľady. Na večeru a vínko, 
možno práve „z perly“, sa vrátite opäť do 
Modry. Chutne varia napríklad aj v Pavúk 
Wine Restaurant a v Pivnici U Pradeda 
môžete pokračovať v degustácii lahodných 
modranských vín. Prípadne si dajte kávičku 
v niektorej z miestnych kaviarní a porozprá-

vajte si, čo sa vám z dnešného výletu 
najviac páčilo.

Áno!
Výdatne

s rodinou
Budmerice → Šenkvice → Modra



v kedysi trhovom mestečku

Ideálnou lokalitou neopozeraného scenára 
výletu po malokarpatských dedinkách sú 
Doľany. Pešo alebo na bicykli vás cez vino-
hrady, ovocné a gaštanové sady až do lesa 
zavedie dobrá asfaltka. Prídete k horárni 
na Zabitom, turistickej križovatke s pra-
meňom a rybníčkami. O niečo ďalej objavíte 
veľmi peknú stavbu – poľov nícky zámoček 
Solírov. Pre zdatných výletníkov sa núkajú 
aj okolité kopce či prepojenia k výhľadom 
na Zárubách alebo Vápennej. Vidiecku 
turistiku si užijete prechádzkou Dolian-
skym historickým chodníkom. Majú tu 
unikát – kamennú vežu so zvonicou stojacu 
priamo na potoku, aj kostolík s malou „jasky-
ňou“ zasadený v skale v blízkosti zaujímavej 
novogotickej kalvárie. Okolie tohto miesta 
tvorí arborétum so všemožnými stromami 
označenými slovensko-latinskými tabuľkami. 
Rozhodne musíte zažiť aj pôvab-
ný priestor a atmosféru nie-
ktorého z podujatí vinárstva 
Vína z Mlyna. Starý mlyn už 
vyzerá inak ako na foto, no 
čaro vôbec nestratil.

pri historických motocykloch
či u hradných pánov

Čas obeda si potom skutočne vychutnáte 
obdivovaním zbierky motocyklov – veterá-
nov v Reštaurácii B-Club Doľany, alebo sa 
presuňte rovno k Hradu Červený Kameň 
do Taverny pod Baštou. V prostredí hradu 
nadchne nielen deti Sokoliarsky dvor
Astur s najväčšou kolekciou lietajúcich 
dravcov na Slovensku. Určite sa prejdite aj 
po parku a záhradách s pávmi. Preskúma-
nie zákutí hradnej priekopy môžete začať 
degustáciou vínka pri hradnom moste vo 
Vinotéke Ján & René Pretzelmayer. Na 
okraji vinohradov pod hradom v dedine 
Častá rastie obrovský 500-ročný Gaštan 
jedlý, najväčší na Slovensku. Má 23 metrov,  
8,3 metra obvod kmeňa a z centra obce 
k nemu vedie vyznačený chodník. Je 
majestátny! No a v Častej ochut-
najte čerstvé koláče z miest-
nej pekárne, ktorá je 
otvorená takmer nonstop.

dolinkou až do stajní tátošov

Po okolí hradu vás prevedie aj Okolohradná 
potulka náučným chodníkom cez starý 
židovský cintorín, k vyhliadke pri vrchu 
Kukla, popri pálffyovskej pohrebnej kaplnke 
na Kalváriu s barokovým súsoším, k starým 
baniam a znova k hradu. Alebo zíďte cestou 
z hradu lesom k malebnej dedine Píla, ktorá 
bola dôležitou súčasťou červenokamenského 
panstva. Nachádzali sa tu vodné a parné píly, 
„múčne mlyny“, vychýrená papiereň, súken-
ka aj Pálffyho prádelňa. Náučný chodník 
vás prevedie aj časťou tejto histórie. Keď 
potom zamierite do Dubovej, skúste si 
všimnúť nenápadnú odbočku v lesíku, aby 
ste stihli aspoň na chvíľu navštíviť pokojný 
Margitin dvor – rodinnú farmu s koňmi, 
na ktorej sa riadia Churchillovým výrokom – 
„Žiadna hodina života nie je stratená, pokiaľ 
je strávená v sedle.“

v podvečernej vieche

Dubová, obec pod Kuklou sa veru vôbec 
neskrýva a aj keď času máte teraz už menej, 
nabudúce si nenechajte ujsť výšľap na tento 
kopec s malou rozhľadňou. Dá sa parkovať aj 
tesne pod lesom pri Chate Fúgelka. Na jedlo 
sa zastavte v Hoštáckej vieche, ktorú vidno 
priamo z hlavnej cesty. Spoznáte ju podľa 
výraznej jasnomodrej fasády a vidieckeho 
vzhľadu. Dorábajú vlastné víno a ponúknu 
vám aj špeciality ako sú domáci kozí syr či  
zákusky. Ak výletujete v sobotu, tak neďale-
ko viechy zastihnete pred domom veselú 
pani Alicu, sediacu za malým stolíkom nalo-
ženým tradičnými dubovskými scískanicami 
– ochutnajte Scískanice od Alice! O ich 
výrobe s vami rada podebatuje v miestnom 
nárečí.

s umeleckou bodkou.

Modernou stavbou medzi Dubovou 
a Modrou, ktorú sa oplatí vidieť zvonku aj 
zvnútra je vinárstvo s veľkorysou galériou 
a reštauráciou Zoya Museum & Elesko 
Wine Park. Celá budova je dizajnovo 
minimalistická a dáva vyniknúť okolitému 
prostrediu. Môžete sa poprechádzať ume-
leckou galériou, aj vo veľkolepých vínnych 
pivniciach. Výhľad na okolité lesy a vinice 
vysádzané pomocou GPS systému sa vám 
z terasy reštaurácie bude naozaj páčiť. Ak 
sa chcete predsa len navečerať domáckejšie, 
odporúčame vám krátky presun do Kráľo-
vej - historickej časti Modry, do krčmičky 
Biolka s pekárňou, kde zavŕšite svoj výlet 
naozaj pôvabne vidiecky.

Áno!
Pôvabne
vidiecky

Doľany → Červený Kameň → Častá 
→ Píla → Dubová → Kráľová



k rozprávkovému zámku

Či pricestujete vlakom, autom, alebo na bi-
cykli, už zdiaľky vás bude vítať jeho dokonalá 
silueta medzi vŕškami lesoparku. Smolenic-
ký zámok, ktorý bol kedysi stredo vekou 
hradnou pevnosťou sa po obnove stal 
skutočnou rozprávkovou oázou. Aj keď 
staviteľ nadviazal na francúzsku architektúru 
zámkov z 19. st., týmto počinom ovplyvnil 
vývoj romantických slohov aj na Slovensku. 
Zámok má štýlové interiéry a z jeho plošinky 
na veži vidno doďaleka Poddunajskú nížinu 
aj najvyšší vrch Malých Karpát Záruby. 
Určite zájdite aj na smolenický cintorín 

so vzácnou neobarokovou rodinnou 
hrobkou grófov Pálffyovcov, ktorým 

zámok patril.

na staroveké hradisko,
či k vodopádu

Zo zámku či cintorína sa vyberte na blízky 
vrch Molpír. Objavíte tu pozostatky veľké-
ho pravekého a slovanského hradiska s kul-
tovým miestom a stopami po vyspelej reme-
selnej výrobe, spracovávaní železa a bronzu. 
Pokiaľ ste na výlete v skorom jarnom období 
určite si nenechajte ujsť turistickú prechádz-
ku Smolenickým krasom k deväťmetrové-
mu Hlbočianskemu vodopádu. Je jediným 
v Malých Karpatoch a keďže výraznejší 
pád vody môžete pozorovať len v určitých 
obdobiach roka, nazývajú ho tiež občasným. 
Čo sa jedla týka, na tomto výlete si možno 
vystačíte s turistickou salámou v batohu, no 
v Smoleniciach natrafíte hneď aj na 
niekoľko malých pizzerií 
a reštaurácií.

v hlbinách kopca a sladkom raji

V oblasti Jahodník sa nachádza aj podzem-
ná perla Malých Karpát – jaskyňa Driny, 
ktorá vás zláka na spleť chodieb, čarokrásnu 
kvapľovú výzdobu v úzkych puklinách  
a „zubaté“ sintrové záclony nazývané aj 
slonie uši. V takom množstve sa nikde inde 
na Slovensku nevyskytujú. Ide o jedinú sprí-
stupnenú jaskyňu na Západnom Slovensku 
a významná je aj tým, že tu zimujú veľké ko-
lónie 11-tich druhov netopierov. Smolenice sa 
môžu pýšiť aj jednou z najlepších medo-
vín sveta a vy ju môžete ochutnať. Štýlová 
predajňa s kulisou zámku, akoby postavená 
z veľkých včelích plástov vás upúta už od 
cesty. Vo Včelovine dostanete rôzne druhy 
medu, medoviny, včelieho piva a pálenky. 
Čaká vás aj príjemná zážitková prechádzka 
vo včelárskej záhrade s umelecko-náuč-
nými exponátmi.

po karpatských výšinách

Naozaj krásnu túru a skvelý test kondície 
v každom ročnom období zažijete zdola-
ním najvyššieho vrchu Malých Karpát 
Záruby s nadmorskou výškou 768m. 
Môžete vyraziť zo Smoleníc či z Jahodníka, 
možností je viac a voľba je na vás. Keď si 
vyhradíte viac času, pokračujte hrebe-
ňom Zárub až k zrúcanine magického 
hradu Ostrý Kameň – vrelo odporúčame! 
A nebojte sa vziať so sebou na túru aj deti. 
S ich energiou ju zvládnu dobre a zaruču-
jeme vám, že večierku budete mať potom 
bezproblémovú.

za lahodným vínom.

Aj do Horných Orešian, a to plným prá-
vom siaha Malokarpatská vínna cesta, na 
ktorej môžete počas roka bohato ochutná-
vať vína regiónu. Orešany boli v histórii čisto 
vinohradníckou obcou. Miestom, ktoré sa 
skutočne oplatí navštíviť je vinárstvo Víno 
Dious. Moderné rozkvitajúce vinárstvo, 
nadväzuje na niekdajšiu slávu orešianskych 
viníc a tradíciu pálffyovskej histórie. Sídli 
v unikátnej zemepanskej klembovej pivnici 
zo 17. st., ktorá patrila k majetkom Smole-
nického zámku. Koštovku vín so studeným 
záhryzom si vychutnáte v úžasnom priestore 
vyzdobenom dobovo výpovednými maľbami 
a s dizajnovými lustrami vyrobenými z víno-
vých fliaš. Túto výnimočnú degustáciu si však 
treba dohodnúť vopred, pretože cez víkend 
majú otvorenú len vinotéku 
v Trnave. Prajeme vám 
krásne zážitky!

Áno!
V zdravej

kondícii
Smolenice → Jahodník → Záruby

→ Horné Orešany
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Malokarpatská vínna cesta

vedie cez podkarpatské mestá a obce: 
Báhoň, Bernolákovo, Bratislava – Devín, 
Bratislava – Rača, Bratislava – Staré mesto, 
Bratislava – Vajnory, Budmerice, Cífer, Častá, 
Čataj, Doľany, Dlhá, Dubová, Dolné Orešany, 
Horné Orešany, Chorvátsky Grob, Igram, 
Kaplná, Limbach, Modra, Pezinok, Píla, 
Ružindol, Senec, Slovenský Grob, Smolenice, 
Suchá nad Parnou, Svätý Jur, Šenkvice, 
Štefanová, Trnava, Veľký Biel, Veľký Grob, 
Viničné, Vinosady, Vištuk, Zeleneč.



ADRESÁR PLUS

HISTÓRIA UMENIE 
REMESLO +

Malokarpatské múzeum
v Pezinku
M. R. Štefánika 4, Pezinok
+421 (0)33 641 33 47
+421 911 404 053
www.muzeumpezinok.sk

Mestské múzeum v Pezinku
Galéria Jána Kupeckého
M. R. Štefánika 1, Pezinok
+421 (0)33 641 2306
+421 910 953 943
www.mestskemuzeumpk.sk

Schaubmarov mlyn
Slovenská národná galéria
Cajlanská 2834/255 , Pezinok
+421 (0)2 204 761 00 
+421 (0)33 640 40 35
www.facebook.com/
SchaubmarovMlyn

Múzeum Ľudovíta Štúra
Slovenské národné múzeum
Štúrova 84, Modra
+421 (0)33 24 541 03
www.snm.sk

Múzeum Slovenskej
keramickej plastiky
a Galéria Ignáca Bizmayera
Slovenské národné múzeum
Kukučínova 15, Modra
+421 (0)33 24 330 50
www.snm.sk

Hrad Červený Kameň
Slovenské národné múzeum
Častá
+421 (0)33 690 58 03
www.hradcervenykamen.sk

Smolenický zámok
Zámocká 1/18
Smolenice
+421 (0)33 558 61 91
+421 (0)33 596 32 32
www.kcsmolenice.sav.sk

Kaštieľ Budmerice
Budmerice 679
+421 917 908 312

Renesančný
vinohradnícky dom
Horné predmestie 12
Svätý Jur
+421 944 040 374
www.facebook.com/
renesancnydom

Majolika R
Vinice 3362/3
Pezinok-Grinava
+421 905 366 239
www.majolika-r.sk

Slovenská ľudová majolika 
- predajňa
Štúrova 71, Modra
+421 911 980 110
majolikamodra.sk
www.facebook.com/
majolikamodra

modranska – keramika
Štefánikova 21, Modra
+421 948 255 578
www.modranska.sk

Keramika Ďureje
Súkenícka 2
Modra
www.facebook.com/
keramikadureje

Darina Lichnerová
textilná výtvarníčka
Štúrova 112, Modra
+421 904 146 847

PRÍRODA ŠPORT +

Astronomické a geofyzikálne 
observatórium FMFI UK
Modra – Piesok 3976
+421 (0)2 602 958 08
+421 (0)33 647 52 61
fmph.uniba.sk

Jurský Šúr
národná prírodná rezervácia
Svätý Jur
www.facebook.com/
pages/Jurský-Šúr

Jaskyňa Driny
Jahodník – Smolenice
+421/ (0)33 558 62 00
www.ssj.sk/sk/jaskyna/8-driny

Sokoliarsky dvor Astur
Hrad Červený Kameň
Častá
+421 (0)33690 58 27
+421 949 459 209
www.astur.sk

Areál zdravia Rozálka
jazdecký areál a hotel
Suvorovova 2888/9
Pezinok – Stará hora
+421 (0)33 640 24 83
www.rozalka.sk

Aréna Pezinok s. r. o.
zimný štadión
Suvorovova, Pezinok
www.arenapezinok.sk

Pilot Club – Letecká škola 
Kráľová pri Senci
+421 908 770 702
www.pilotclub.sk

Motokáry Dlhá
+421 903 735 188
Dlhá
www.motokarydlha.sk

Mountain carts
trojkolky Rača
www.mountaincarts.sk

Golf Club Elán 
a Hotel Agatka
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob
-Čierna Voda
+421 (0)2 459 436 11
+421 911 909 550
www.gcelan.sk
www.hotelagatka.sk

Golf Range
Kutuzovova 1/A
Pezinok
+421 911 791 543
www.golfpezinok.sk

Bike Park
Zochova chata
Modra – Piesok
pumptrack.sk

Kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra
www.teplomodra.sk

Letné kúpalisko Rača
Knižkova dolina
Bratislava – Rača
www.starz.sk

Aquapark Senec
Senecké jazerá
www.aquaparksenec.sk

Malokarpatsko
-šúrska
cyklomagistrála 
Jurava
www.jurava.sk

Cykloturistika – mapy
Malé Karpaty
www.malekarpaty.travel

FARMY +

Margitin Dvor 
+421 903 242 947 
+421 902 877 175
www.margitindvor.sk

Farma Pod Gaštankou
Kalinčiakova
Modra
www.podgastankou.sk

Farma Leonard – JK Doľany
Doľany – areál PD
+421 917 371 997
armaleonard.webnode.sk

Ali farma 
Modranská 128
Vinosady
+421 914 248 160
www.alifarma.sk
 

GASTRO +

Cech husacinárov
Slovenského Grobu
cechhusacinarov.sk

BonŽúr Café
M. R. Štefánika 27
Pezinok
+421 948 787 247
www.facebook.com/
bonzurcafe

Reštaurácia Pezinský Preš
Kollárova 20
Pezinok
+421 901 701602
www.pezinskypres.sk

Vinum Galeria Bozen 
Holubyho 85, Pezinok
+421 907 701 070
www.restauraciamatysak.sk

Reštaurácia a kaviareň Korzo
M. R. Štefánika 10, Pezinok
+421 (0)33 641 11 04
www.korzopezinok.com

Lalia Reštaurácia
Kultúrny dom
Holubyho 42, Pezinok
+421 (0)33/641 27 70
www.lalia4you.sk

Čokoládovňa Mlsná Emma
– Art  shop
M. R. Štefánika 2
Pezinok
+421 (0)33 558 38 44
www.facebook.com/
MlsnaEmma

Café Modur 
Šturová 72
Modra
+421 918 987 484
www.facebook.com/
CAFE-MODUR

Starý dom
Dukelská 2, Modra
+421 915 408 350
www.facebook.com/
VinarenULudvika

Pavúk Wine Restaurant
Štúrova 197/95, Modra
+421 (0)33 640 57 08
www.pavuk-restaurant.sk

Bistro Kinečko
Kalinčiakova 4, Modra
+421 948 617 053
www.facebook.com/
kineckomodra

Biolka
Partizánska 1290/76
Modra – Kráľová
+421 914 246 552
www.biolka.sk

Reštaurácia Bowling 
Harmónia 3016
Modra – Harmónia
+421 905 795 855
www.facebook.com/
restauraciabowling

Ebenica Coffee
pražiareň
Šúrska 136
Modra
+421 917 853 555
www.ebenica.sk

Furmanská krčma
pri Hoteli Zochova chata
Piesok 4015/B7
Modra – Piesok
+421 (0)33 263 33 14
www.hotelzochovachata.sk/
furmanska-krcma

Čokokafé
Horné predmestie 12, Svätý Jur
+421 907 672 600
www.facebook.com/Cokokafe

Garage Caffe Bar
Pri štadióne 937/2, Svätý Jur
www.garagecaffebar.sk

Račiansky dvor
Kubačova 23
Bratislava – Rača
+421 918 366 711
www.racianskydvor.sk

Don Saro Cucina Siciliana
Rostovská 7097/22
Bratislava – Rača
+421 905 963 611
www.donsaro.sk

Pekáreň Častá
Nová 532, Častá
+421 (0)33 649 53 32
www.facebook.com/
Pekáreň-Častá

Taverna pod Baštou
Červený Kameň – Častá
+421 (0)33 690 58 09

Hoštácka viecha
Družstevná 2, Dubová pri Modre
+421 905 541 117
www.joslik.sk

Reštaurácia B-Club
Doľany 307
+421 902 940 222
www.bclub.sk

Včelovina / Včelco s.r.o.
Továrenská 10A, Smolenice
+421 949 305 315
www.vcelovina.sk

VÍNO +

Radničná vinotéka
M. R. Štefánika 1, Pezinok
+421 905 405 434
www.vinoradnica.sk

Mestská vinotéka
Radničné námestie 41/9
Pezinok
+421 (0)33 641 11 32

Zámocké vinárstvo
Mladoboleslavská 5, Pezinok
+421 915 896 641
www.zamockevinarstvo.sk

Vináreň U vínnej mušky
Holubyho 20, Pezinok
+421 902 717 413
www.uvinnejmusky.sk

Vinotéka Chateau-vin
Vajnorská cesta 2
Slovenský Grob
+421 917 843 974
www.chateauvin.sk

Vinárstvo a vinotéka Bognár
Prostredná 42 
(kláštor Rehole piaristov)
Svätý Jur
+421 902 65 10 65
bognar@vinobognar.sk

Vinocentrum Svätý Jur
Prostredná 4/48, Svätý Jur
+421 904 563 917
www.vinocentrum.sk/svatyjur

Dubovský & Grančič
Zuby 293, Svätý Jur
+421 905 607 379
www.dubovskygrancic.sk

Repa Winery
Vištucká 1265/5
Šenkvice
+421 911 126 922
www.repawinery.sk

Karpatská Perla
Nádražná 57, Šenkvice
+421 (0)33 649 68 55
www.karpatskaperla.sk

Vína z Mlyna
Doľany 64, Doľany
+421 903 935 525
www.vinazmlyna.sk

JM Vinárstvo Doľany
Doľany 445
+421 (0)33 649 91 02
www.jmvinar.sk

Račianska vinotéka
Nám. Andreja Hlinku 3
Bratislava – Rača
+421 907 218 680
www.rvspolok.sk

Villa Vino Rača
Pri vinohradoch 6427/2
Rača
+421 (0)2 448 830 43

Vinárstvo Michal Sadloň
Vinohradnícka 53, Limbach
+421 (0)33 640 89 70
www.vinarstvosadlon.sk

Vinotéka Ján 
& René Pretzelmayer
Hrad Červený Kameň, Častá
+421 911 612 879
www.pretzelmayer.sk

Víno Dious
Horné Orešany 239
+421 903 828 142
www.vinodious.sk

Zoya Museum 
& Elesko Wine Park
vinárstvo, galéria
reštaurácia
Partizánska 2275 
Modra
+421 (0)2 20 92 2 909
www.elesko.sk

Pivnica U Pradeda
Štúrova 79
Modra
+421 903 322 495
www.vinarenmodra.sk

Fedor Malík a syn
Kalinčiakova 378/21
Modra
+421 903 587 447
www.fedormalik.sk

Vinárstvo Miroslav Dudo
Potočná 1
Modra
+421 (0)33 640 07 53
www.vinodudo.sk

Víno z Modry
občianske združenie
www.facebook.com/
vinozmodry
www.modranskepivnice.sk

Združenie 
Malokarpatská vínna cesta
Horná 20, Modra
+421 (0)33 643 34 89
www.mvc.sk

HOTELY PENZIÓNY +

DUBoDOM
Svätý Jur
www.dubodom.sk

Hotel pod Lipou
Harmónia 3018, Modra
+421 (0)33 640 77 90
+421 905 894 052
www.hotelpodlipou.sk

Hotel Zochova chata
Piesok 4015/ B7
Modra
+421 (0)33 263 33 00
www.hotelzochovachata.sk

Hotel Majolika
Súkenícka 41
Modra
+421 (0)33 690 85 00
www.hotelmajolika.sk

Hotel Sebastian u Hoffera
Dukelská 4
Modra
+421 (0)33 640 77 67
www.hotelsebastian.sk

Palace Hotel Pezinok
Mladoboleslavská 5, Pezinok
+421 (0)33 798 90 00
www.zamokpezinok.sk

Penzion 77 Garni
Bernoláková 77, Pezinok
 +421 905 516 583
 +421 (0)33 640 01 89
www.penzion77.sk

Villa Vinica
SNP 84/80, Limbach
+421 907 194 656
www.villavinica.eu

Husacina & Penzión Karolína
Vajnorská 2, Slovenský Grob
+421 (0)33 647 82 64
+421 905 478 264
www.penzion-karolina.sk

SPRIEVODCA 

Martina Kľúčiková
Modra Tours – Travel agency
info@modratours.com 
+421 903 505 152
www.facebook.com/
modratours

aplikácia na stiahnutie zdarma
MALÉ KARPATY
TRAVEL GUIDE



Bratislava CARD
Je oficiálna destinačná turistická karta, ktorá 
vám umožní extra výhodne spoznávať a zaží-
vať to najlepšie čo Bratislava a náš malokar-
patský región ponúkajú. Môžete si ju kúpiť 
na jeden deň, dva dni, či na celý víkend.

Prostredníctvom karty získate aj:

• bezplatný vstup do 12 múzeí a galérií
• zľavy až na 120 miestach do výšky 50%
• neobmedzené cestovanie verejnou 

dopravou
• zdarma cestovanie pre jedno dieťa 

v sprievode dospelého
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www.visitbratislava.com
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