


Dokonalý!
Práve kvôli vám, milí návštevníci. Držíte 
v rukách inšpiratívny a reálny obraz časti na-
šej krajiny, kreslený a písaný skúsenosťami. 
Obsahom sme sa snažili vytvoriť jedinečnú 
publikáciu s výstižnými krátkymi informácia-
mi o takmer každom zákutí východnej strany 
Malých Karpát a ešte kúsok ďalej. Zvedavé 
objavovanie detailov už necháme na vás.

Zostavili sme štyri prelínajúce sa tematické 
víkendy, ktoré si aj sami môžete kombi-
novať podľa vlastnej chuti a naladenia na 
zážitky. Čakajú vás lahodné vína, bohatá 
kultúra, majstrovské remeslá, gastronomické 

unikáty, lesy plné zvery, prírodné 
divy a krásy. Objavíte historické 
vzácnosti aj súčasné neobyčajnosti 

a zašportujete si dosýta, možno 
aj adrenalínovo.

Vinári otvárajú svoje pivnice v mestečkách aj 
na vidieku a pozývajú na skutočne výnimoč-
né, charakterovo silné vinárske podujatia. 
K najväčším kultúrnym podujatiam patria 
septembrové vinobrania v Rači, Pezinku 
a v Modre. Budete sa zabávať na koncertoch, 
predstaveniach, piknikoch… a bude sa vám 
to páčiť! Pred plánovaným víkendom si preto 
skúste kliknúť na stránky a sociálne siete 
miest, ktoré chcete navštíviť, vinárskych 
spolkov a združení a najmä kultúrnych 
centier.

Prajeme vám krásne chvíle, cestujte za 
zážitkami, využite bohatú sieť cyklotrás, pre-
kvapte svoje deti, alebo konečne zrelaxujte 
vo dvojici. A je úplne jedno či je slnko alebo 
prší! Buďte spolu, u nás v Malých Karpatoch.

tím autorov publikácie
Dokonalý víkend! 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



zažijete romantiku doteraz
nepoznanú

Ako vo veľkom vtáčom hniezde s výhľadom 
na les aj do diaľky za ním a k tomu pohár 
vína. Taký môže byť váš dokonalý víkend 
v DUBoDOM-e. V korune statného dubu, 
nad vinohradmi Svätého Jura, je unikát-
nym spoločným výtvorom architekta Pavla 
Šišku a vinára Michala Bažalíka. Zvonku 
tmavý, nenápadný, v „čistom“ dizajne, 
zvnútra presvetlený s mohutnými konármi 
prechádzajúcimi naprieč interiérom. Ponúka 
súkromie pre štyroch, má kompletné vybave-
nie, saunu a veľkolepú terasu ideálnu na de-
gustovanie vín. V lete sa tu dokonca môžete 
vykúpať v drevenom sude. Dom na strome 
bude vaším fantastickým únikom z mest-
ského ruchu a pritom na skok k zaujímavým 
miestam vo Svätom Juri a jeho okolí. Pokiaľ 
dávate prednosť poznávaniu na bicykli, 
využite trasy novej Malokarpatsko-šúrskej 
cyklomagistráli Jurava.

tajomstvá starobylých domov

Späť do civilizácie sa dostanete rýchlo a mô-
žete sa pustiť do spoznávania Svätého Jura 
bohatého na históriu a vzácnu architektúru. 
Na prechádzku po Mestskej pamiatkovej 
rezervácii využite dokonalé sprievodcov-
ské služby Martiny Kľúčikovej, ktorá 
vás vezme po tajných malebných uličkách 
a vtiahne do príbehov mestečka. Najväčší 
skvost je podľa Martiny gotický Kostol 
sv. Juraja s veľmi vzácnym oltárom, na 
ktorý sa chodia pozerať ľudia z celého sveta. 
Samotný cintorín ukrýva štyri kultúrne 
pamiatky a vzácne náhrobné kamene. Pokiaľ 
tu víkendujete v júli, piatkový večer 
si užite v Renesančnom dome 
zo 17. st., ktorý vôbec nič 
nestratil zo svojho čara, 
lebo sa ho majiteľom darí 
zachovávať v pôvodnej 
podobe a organizujú 
v ňom aj zaujímavé 
podujatia.

Dokonalý!
V dome

na strome
Svätý Jur → Pezinok → Vinosady 

→ Šenkvice → Slovenský Grob
→ Chorvátsky Grob / Čierna Voda

tradíciu vína a sklenenú krásu

Pokiaľ radi spoznávate vinohradnícke 
tradície a chcete zažiť napríklad degustáciu 
v tme, vyberte sa do susedného Pezinka. 
V Malokarpatskom múzeu je najväčšia 
zbierka starodávnych hroznových lisov, 
pozriete si aktuálnu výstavu a na objednávku 
organizujú netradičné degustácie výborných 
vín z regiónu. Mestské múzeum, ktoré je 
hneď oproti, vám v stálej expozícii predstaví 
archeologické zaujímavosti z okolia a v Galé-
rii Jána Kupeckého, ktorá je jeho súčasťou 
uvidíte prekrásne sakrálne plastiky 
pezinského keramikára Jozefa Franka. 
Napokon, v renesančnom zámku premene-
nom na exkluzívny Palace Hotel Pezinok 
môžete navštíviť galériu umeleckých 
sklárov a oživené Zámocké vinárstvo. 
Oddýchnuť si môžete počas prechádzky
či na lavičke v Zámockom parku pri  
jazierkach.

či vysokú úroveň na
krásnom mieste

V Pezinku je ešte jedno miesto, ktoré by ste 
mali rozhodne vidieť. Najväčší potočný 
mlyn na Slovensku je ukrytý v prostre-
dí malebného dvora s malou kaviarňou 
a priľahlým ovocným sadom a má skutočne 
magickú atmosféru. Slovenskej národnej 
galérii, ktorej Schaubmarov mlyn patrí, 
sa podarilo dokonalé previazanie krásneho 
vidieckeho priestoru s vysokým kultúrnym 
a výtvarným umením a aktivitami pre 
miestnu komunitu. Samozrejmosťou je 
stála Mlynárska expozícia s ukážkou 
vývoja mlynárstva v malokarpatskej oblasti 
od 18. st. až do polovice 20. st. Výnimočnou 
pridanou hodnotou sú obmieňajúce sa 
tematické výstavy najuznávanejších diel 
súčasného moderného umenia a dizajnu 
so svižnými kurátorskými výkladmi.  
Zistite si program mlyna ešte pred víken-
dom, možno sa vám podarí dostať sa na 
niektoré z atraktívnych podujatí. Organizujú 

skvelé workshopy a tvorivé rodin-
né dielne, či letné tábory.

dávne panstvá a divoké mokrade

Na prechádzke historickým Svätým Jurom 
si dajte pauzu v záhrade šľachtica a malia ra 
Fridricha Karl von Scheidlina, v tzv. Scheid-
linovej záhrade, vyžitie v nej nájdu určite 
aj deti. Keď naberiete silu a chuť vydať sa 
do prírody, v blízkosti máte hneď niekoľko 
možností. Na južnej strane je oblasť mokradí 
a hájov nazývaná Jurský Šúr. Prejdite sa 
nedotknutou prírodou popri veľkom rybníku 
až do Panónskeho hája. Môžete sa vybrať 
aj štvorkilometrovým náučným chodní-
kom tejto jedinečnej prírodnej rezervácie 
v Strednej Európe, starej desaťtisíc rokov. 
Veľkomoravské hradisko Neštich a ruina 
gotického hradu Biely Kameň sú na opač-

nej strane, v lesoch nad terasovitými 
vinohradmi.



malebné chotáre aj exotickú 
farmu

Pešo aj na bicykli si užite cestičky náuč-
ných chodníkov. Začnite v historickom 
centre Svätého Jura – od stanice konskej 
železnice, cez pustáky a starú gaštanicu až 
k hradisku s mohutnými valmi – chodník 
má 17 zastávok. Vinohradnícky náučný 
chodník v Pezinku má 12 zastávok a odhalí 
vám najstaršie vinohrady na svahoch Starej 
hory, lemované dlhými pásmi kameníc. Už 
zdiaľky vidno zvláštnu vahadlovú studňu 
a súčasťou chodníka je aj mini-expozícia 
Kameň a víno Geoparku Malé Karpaty. 
Chodníkmi vás prevedie aj náš audiosprie-
vodca Malé Karpaty Travel Guide. Priam 
exotickú živočíšnu rozmanitosť zažijete 
počas návštevy Ali farmy v blízkych 
Vinosadoch. Rodina, ktorej farma patrí vás 
zasvätí do tajomstiev včelárstva a môžete sa 
prejsť Včelárskym náučným chodníkom 
vedúcim dedinou a chotárom.

v radostiach z pohybu

Vychutnajte si prírodu z konského sedla 
v jazdeckom Areáli Rozálka s hotelom 
a reštauráciou, ktorý je situovaný na okraji 
Pezinka blízko vinohradov a lesov. Hneď 
vedľa Rozálky je Aréna Pezinok, kde si aj 
v lete môžete dopriať jazdu na ľadových 
korču liach. Komu sú blízke odpaliská a golfo-
vé jamky má hneď dve možnosti. V pezinskej 
časti Cajla sa nachádza Golf Range s 25-mi 
odpaliskami. V areáli nájdete vinársky 
skanzen či vonkajšie umelecké objekty. 
Môžete zájsť aj do Chorvátskeho Grobu 
na Čiernu Vodu. Deväťjamkové akademické 
business golfové ihrisko – Golf Club Elán  
je na nádvorí Hotela Agatka. Pri hoteli  
sa nachádza takisto jazdecký areál.

zažiť chrumkavé a výdatné 
mňam!

Ako prvý gurmánsky zážitok vám  
odporučíme husacie hody v Slovenskom 
Grobe. 100-ročnú tradíciu tu udržiava Cech 
husacinárov, vyberte sa preto na fantasti-
ckú chrumkavú hus s povestnými lokšami 
práve sem. Vo Svätom Juri si pochutíte na 
burgroch a klasickom menu v Garage Caffe 
Bar a čo určite nesmiete obísť je Čokokafé 
v Renesančnom dome s úžasnými, aj 
bezlepkovými koláčikmi a výbornou kávou. 
V Pezinku je viac možností na dobré jedlo, 
nájdete tu reštaurácie Pezinský Preš, 
Korzo alebo Lalia a iné, s bohatými ponu-
kami domácej aj medzinárodnej kuchyne. 
Na kávičku s koláčikom rozhodne treba v 
Pezinku ísť do Čokoládovne Mlsná Emma, 
ktorej súčasťou je Art shop – výborný tip na 
nákup darčeka od miestnych umelcov.

a za vínkom na všetky strany

Sú symbolom, pýchou, živobytím a pôžitkom 
– malokarpatské vinohrady plné rozmani-
tých odrôd hrozna. Vďaka starostlivosti vino-
hradníkov a úžasnému kumštu v dorábaní 
vína majú mnohé z nich svetovú úroveň.  
Degustujte, koštujte! Vinocentrum Svätý 
Jur je unikátna vinotéka a už z názvu je 
zrejmé, že tu nájdete skutočne bohatý výber 
– majú až 90 vín. Ochutnáte a nakúpite lo-
kálne vína od 20-tich svätojurských vinárov. 
Zatúlajte sa aj do historických priestorov 
Kláštora Rehole piaristov, kde má svoje 
zázemie čisto rodinné Vinárstvo s vino-
tékou Bognár. Výnimoč né vína nájdete 
aj v Slovenskom Grobe. Vo Vinotéke 
Chateau-vin pri penzióne s reštauráciou sa 
zameriavajú nielen na obľúbené a najvyhľa-
dávanejšie malokarpatské vína.

štrngnite si na zdravie!

Pezinok v dávnej histórii získal slávu 
a bohatstvo práve vďaka kvalitnej produkcii 
vín. Vyberte sa preto na ochutnávku vín 
od miestnych vinárov do malebnej vinárne 
so sympatickým názvom U vínnej mušky. 
Značkové víno Matyšák si môžete dať počas 
večere vo Vinum Galeria Bozen a najlepšie 
vína z regiónu kúpite aj v Radničnej vino-
téke a v Mestskej vinotéke. Za výborným 
vínom si naplánujte malú odbočku ešte do 
Šenkvíc. Aj tu robia obci skvelé meno špič-
koví vinári. Navštívte predajňu rodinného  
vinárstva Repa Winery, ktoré patrí histó-
riou medzi tie mladšie, no ich víno už 
poznajú po celom Slovensku. Vinárstvom, 
v ktorom si dokonale oddýchnete, naprí-
klad na vyhliadkovej veži s pohľadom na 
panorámu a pohárom oceňovaného vína, je 
Karpatská Perla. Manželia Šebovci vám 
ochotne porozprávajú o svojich viniciach, 
o ich starostlivosti o ne, prevedú vás pivnica-
mi a v krásnom priestore  
zdegustujete ich  
„perlové“ vína.



a vy sa necháte po pansky
rozmaznávať

Do zámku vám stačí baliť málo, pretože 
zrekonštruovaný a premenený na Palace 
Hotel Pezinok je do bodky exkluzívne 
vybavený pre vaše pohodlie (otvorený od jari 
2019). Priamo v zámku má sídlo aj novovznik-
nuté Zámocké vinárstvo. Vína pod touto 
značkou môžete ochutnať vo veľkolepých piv-
niciach pod zámkom, kde sa nachádza múze-
um vinárstva. Súčasťou zámku je aj butikový 
hotel, galéria moderného skla, reštaurácia, 
zámocká viecha a wellness centrum. Zámok 
ponúka organizované prehliadky v rôznych 
jazykoch a je celý sprístupnený. V anglickom 
parku s jazierkom a vzácnymi drevinami, 
ktorý v roku 1844 založil gróf Pálffy sa mô-

žete pokojne prejsť širokými cestičkami 
aj s dáždnikom. Ak počasie vyjde bez 

kvapiek, užite si potulky mestom 
jazdou na elektrobicykloch, radi 
vám ich v hoteli požičajú.

v romantickom wellness,
v objatí lesa

Pretože les je nádherný snáď v každom po-
časí, zažijete skutočný relax aj v priestoroch 
komfortného Hotela Zochova chata. Tento 
hotel sa totiž nachádza uprostred malokar-
patských lesov v časti Modra – Piesok. 
V roku 2007 prešiel rozsiahlou rekonštruk-
ciou a modernizáciou s ohľadom na genia 
loci a okolitú prírodu a v súlade so zásadami 
feng-šuej. Z každej izby, z reštaurácie či 
z wellness, vďaka veľkorysému preskleniu 
s mnohými drevenými prvkami, pocítite 
blízkosť prírody a dokonalé prepojenie 
s hustým bukovým lesom, ktorý ochráni 
 vaše súkromie.

Dokonalý!
Keď zaprší aj 

uschne
Pezinok → Modra → Piesok → Svätý Jur 
→ Častá → Slovenský Grob → Šenkvice

so špičkovou sprievodkyňou

Na zaujímavosti z histórie, odhliadnuc od 
návštev múzeí, je výbornou a komfortnou 
voľbou opýtať sa niekoho, kto sa naozaj 
vyzná. A my vieme presne koho! Odporú-
čame vám stretnutie so sprievodkyňou 
Martinou Kľúčikovou, ktorá vás prevedie 
modranskými chodníčkami Ľudovíta Štúra, 
aj keby pršalo. Mnoho vám prezradí priamo 
na historickom cintoríne, zažijete aj nočnú 
lampášovú prehliadku Modry a môžete  
si s ňou dohodnúť nádhernú a jedinečnú  
vychádzku po historických vilách v dáv-
nom letovisku v Modre – Harmónii. 
Martina sa zaujíma aj o nemeckú komunitu 
horských ľudí – Huncokárov, ktorí kedysi žili 
a pracovali v malokarpatských lesoch. Môže-
te sa s ňou preto vybrať cestami v lesoparku 
náučným chodníkom po huncokárskych 
stopách, okolo historickej starej školy až 
na horský cintorín.

aj na tour za umením

Kumšt vinárov a diela umelcov, to je 
dokonalé harmonické spojenie, hoci vám aj 
počasie nepraje. Naopak, dážď môže vášmu 
putovaniu za umením v Malých Karpatoch 
dodať tú správnu atmosféru. Odvezte sa 
za Modru – Kráľovú, do Zoya Muse-
um & Elesko Wine Park. Stavba vinárske-
ho komplexu je dizajnovo minimalistická 
s kulisou viníc a blízkych lesov. Prejdite sa 
veľkorysou umeleckou galériou vinárstva, 
degustujte v moderných vínnych pivniciach 
a najedzte sa v štýlovej reštaurácii. Za zážit-
kom z vysokého umenia nemusíte cestovať 
do Bratislavy. Slovenská národná galéria 
prináša súčasné dizajnové umelecké skvosty 
priamo na perifériu hlavného mesta, a tak 
silný umelecko-kultúrny vnem pocítite 
v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Cez 
víkendy sa tu konajú zaujímavé komunitné 
podujatia – program zistíte na ich sociál-

nej sieti ľahko. V kaviarničke mlyna vám 
ponúknu pohár vína, koláčik aj 

dobrú kávu.

s múzami múzeí

„Tour Štúr“ po Modre začnite múze-
om najvýraznejšej osobnosti slovenského 
národného života Ľudovíta Štúra. Má 
svoju ikonickú mramorovú sochu v centre 
a veľkolepý pamätník Slovenská Jar 
na historickom cintoríne. V múzeu si 
pozriete unikátne osobné predmety nielen 
pána Štúra, ale aj jeho kolegov Hurbana 
a Kalinčiaka. Múzeum Ľudovíta Štúra 
často vystavuje aj výtvarné diela slovenských 
umelcov a písomné dokumenty. Po návšteve 

múzea sa vyberte dolu mestom krásnou 
lipovou alejou, popri dvojičkách známych 
kostolov na magický historický cintorín 

so vzácnymi náhrobkami. V Modre oce-
níte aj remeselnú krásu sústredenú 

v Múzeu slovenskej keramickej 
plastiky. V rotundovej bašte 
mestského opevnenia v Galérii 
Ignáca Bizmayera, ktorá je sú-
časťou múzea, budete obdivovať 

diela tohto majstra figurálnej 
keramickej tvorby. Samozrejme 
aj v Pezinku nájdete niekoľko 
významných múzeí, dočítate sa 
o nich v predošlom víkendovom 
tipe „V dome na strome“.



či na prechádzkach
renesanciou

Ak si londýnske počasie radi užívate v rene-
sančných uličkách, neváhajte sa vybrať ďalej, 
do Svätého Jura. S našou aplikáciou Malé 
Karpaty Travel Guide sa určite nestratíte 
a postupne vás prevedie po svätojurskej 
Mestskej pamiatkovej rezervácii. Opäť 
môžete využiť aj sprievodcovské znalosti 
Martiny Kľúčikovej, pre ktorú je Svätý 
Jur srdcovou záležitosťou. Objavíte stanicu 
konskej železnice, synagógu či Pálffyovský 
kaštieľ. Dozviete sa o významných osobnos-
tiach z dejín aj nedávnej minulosti, ktoré 
tu žili a tvorili, a čaká vás ochutnávka vína 
u niektorého zo svätojurských vinárov.

keď je v hrade skrýš,
pod gaštanom nezaspíš

Prehliadka rozľahlého renesančného hradu 
Červený Kameň vám umožní nahliadnuť do 
života a bytovej kultúry šľachty a meštiactva 
na Slovensku od renesancie až po sece-
siu. Poprechádzajte sa salónmi, spálňami 
a rytierskou sálou, nakuknite do obrovských 
pivníc a hradnej lisovne. Hrad má premysle-
ný obranný systém, o ktorom sa môžete 
dozvedieť počas špeciálnej prehliadky. Keď 
prestane pršať užite si Sokoliarsky dvor 
Astur, francúzsky park a priľahlé lesy. Po 
okolí hradu Červený Kameň vás prevedie aj 
Okolohradná potulka – náučný chodník 
vedie cez starý židovský cintorín, k vyhliadke 
pri vrchu Kukla, popri pálffyovskej kaplnke 

na Kalváriu s barokovým súsoším, 
k starým baniam a potom už 

späť k hradu.

za hrnčiarskym kruhom
a za čipkovým kúzlom

Na víno treba džbán a tak si vyskúšajte hrn-
čiarske 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 originálnu spomienku. 
Dokonalé keramické umenie majstrov mô-
žete obdivovať aj počas návštev tradičných 
modranských dielní v Slovenskej ľudovej 
majolike, ktorá má na námestí obchodík, 
či v dome s rodinnou dielňou Keramika 
Ďureje. V keramike Modranska, využívajú 
silu fragmentov z tradičných vzorov a posú-
vajú celkový vzhľad výrobkov do súčasného 
dizajnu – radi vás uvidia v ich dielni s predaj-
ňou. V Modre žije aj elegantná pani, ktorá 
uchováva tradíciu ďalšieho prekrásneho re-
mesla – paličkovania. Textilná výtvarníč-
ka Darina Lichnerová je skutočná čipková 
umelkyňa a vy ju môžete navštíviť v jej sú-
kromnom ateliéri. Ukáže vám ako tvorí a čo 
všetko sa dá paličkovaním ozdobiť. Návštevu 
si samozrejme treba dohodnúť vopred.

s muzikantmi v bruchu

Na cestách za umením a históriou malokar-
patského regiónu vám isto vyhladne, no na 
každej „zastávke“ sa môžete dosýta najesť. 
Stačí vedieť kde. V Pezinku si rána vychut-
náte v BonŽúr café s domácimi špaldovými 
koláčikmi. Na obed či večeru zájdite do nie-
ktorej z miestnych reštaurácií v Pezinku 
a Svätom Juri, no a priam umelecký olovrant 
si dáte vo vychýrených čokoládovniach. 
Kuk! do víkendu v „Dome na strome“ alebo 
do adresára, všetko tam je! V Modre vám 
ponúknu sendvičové raňajky s koláčom 
v príjemnom Café Modur a na veľké jedlo 
si zájdite do Starého domu, alebo do 
Pavúk Wine Restaurant, či do Biolky 
v Kráľovej. Chutne sa najete aj na Hrade 
Červený Kameň v Taverne pod Baštou. 
A čo tak rovno pečenú hus!? Pravé husacie 
hody zažijete jedine v Slovenskom Grobe, 
a to vďaka Cechu husacinárov. Sto rokov 
nedajú dopustiť na túto tradíciu a Grob veru 
nie je ďaleko!

aj v galériách vín.

S ľahkým krokom po mlákach a dokonalú 
exkurziu po vínnych pivniciach a vinárňach 
v širokom okolí vášho hotela si doprajte 
výdatne, no strategicky. V Modre si sadnite 
na pohárik, pokojne aj na dva, do 500-roč-
nej Pivnice U pradeda, majú bohatý výber 
tých najlepších modranských vín. Výborné 
pezinské vína si vychutnáte v malej vinárni 
U vínnej mušky v Pezinku. Vo Svätom 
Juri vám výberové vína a sekty ponúknu 
priamo u vinárov Dubovský & Grančič, či 
v krásnych historických priestoroch Vinár-
stva s vinotékou Bognár. Relaxom na kry-
tej vyhliadkovej veži bude pre vás návšteva 
vinárstva Karpatská Perla v Šenkviciach. 
Veríme, že malokarpatské vína, ktoré si 
z víkendu prinesiete domov, vám pripomenú 
tieto lahodné zážitky.



v príjemnom prostredí
a voňavej perine

Rozhodli ste sa, že to konečne zažijete, že 
zdoláte výšky, užijete si rýchlosť a možno 
osedláte koňa. Smelo do toho, Malé Karpaty 
čakajú presne na vás! Najskôr si však nájdite 
svoj východzí bod – ubytujte sa! Napínavé, 
zážitkami nabité víkendové dni si môžete po 
večeroch vyrozprávať napríklad v malebnom 
prostredí vo Villa Vinica v Limbachu, 
alebo v Penzióne Karolína v Slovenskom 
Grobe – tu vám upečú aj fantastickú 
husacinu. V centre Pezinka je okrem iných 
Penzion 77 – Garni s peknou ružovou zá-
hradou a na okraji mesta v Areáli Rozálka 
je hotel s krásnymi koňmi. Priamo v Modre 
si oddýchnete napríklad vo wellness Hotela 
Majolika, alebo v Hoteli Sebastian 

u Hoffera. Zmapovali sme 
všetky výhodné ubytovania, 
aj pre tých náročnejších 
a všetky ich nájdete na strán-
ke malekarpaty.travel 

– vyberajte a potom si už 
v pohode užívajte jazdu 

na vlne adrenalínu!

lesnou dráhou s vetrom
vo vlasoch

Chce sa vám svišťať dolu kopcom na trojkol-
ke Moutain carts? Zábavu pre všetkých 
členov vašej víkendovej partie prinesie jazda 
po lesnej dráhe (2,7 km). Na štart hore 
k Bielemu krížu vyvážajú záujemcov auta-
mi z Rače – termín si treba samozrejme re-
zervovať. Schladiť sa potom môžete na Let-
nom kúpalisku Rača v Knižkovej doline. 
Ak sa radi popri športovaní dozvedáte niečo 
z histórie miesta kde sa práve nachádzate, 
choďte si pozrieť Kostol svätých Filipa 
a Jakuba zo 14. st., ktorý je tu najvýznam-
nejšou architektonickou pamiatkou. Vychut-
návať si okolie na bicykli s vetrom vo vlasoch 
vám umožnia cyklotrasy, ktorých mapy 
nájdete na malekarpaty.travel a tiež 
nová Malokarpatsko-šúrska 
cyklomagistrála Jurava – 
www.jurava.sk.

Dokonalý!
Na vlne

adrenalínu
Rača → Pezinok → Modra → Dubová

→ Doľany → Slovenský Grob
 → Chorvátsky Grob → Limbach 

→ Dlhá → Kráľová pri Senci

a môžete aj sami lietať

Chcete zostať stále v nebeských výšinách? 
Čaká na vás runway a adrenalín v podaní 
najskúsenejších slovenských pilotov. Z per-
spektívy sokola si užijete pohľad na nád-
herné malokarpatské úpätie aj širokú nížinu. 
Hrad Červený Kameň, Smolenický Zámok, 
Budmerický kaštieľ, zrúcaniny, vrcholy a do-
liny Malých Karpát, rozľahlé vinice, malebné 
dedinky a vodné svety… to všetko môžete 
vidieť počas jedného letu! Je to zážitok nad 
zážitky pre všetkých adrenalínových fajnš-
mekrov. V Pilot Club-e so základňou  
v Kráľovej pri Senci vám zabezpečia 
vyhliad kový let a trasu si môžete vybrať 
sami. Vaše lietadlo odštartuje 

z letiska v Dubovej 
alebo zo Slád-

kovičova. 
Dohodnúť 
sa treba 

vopred  
a v ponuke majú 

aj lety balónom, či 
letecké kurzy.

stále byť a cítiť sa mladí

Zatiaľ je na Slovensku málo miest s naozaj 
profi pumptrackovými dráhami a jednu 
z nich nájdete práve v Malých Karpatoch. 
Bike Park Zochova Chata v lese nad 
Modrou vám poskytne adrenalínové vyžitie 
na bicykli, kolobežke, korčuliach či skatebo-
arde. Zdokonalíte si koordináciu aj kondíciu. 
Autorom dráhy je Filip Polc, slovenský elitný 
jazdec na horskom bicykli, ktorý si sem tiež 
chodí často a rád zajazdiť. Na bike-u môžete 
skúsiť strhujúce zjazdy z okolitých kopcov, 
alebo len tak brázdiť po cyklotrasách. Lesy 
Malých Karpát sú absolútne perfektné na-
príklad aj pre výživné trailové behy, stačí sa 
držať vyznačených turistických trás a užijete 
si neuveriteľné premeny prírody. Ak chcete 
zažiť adrenalín v horolezeckom postroji, tak 
v Hoteli pod Lipou v Harmónii 
majú lanové centrum – viac 
o hoteli a jeho športovo- 
rekreačnom areáli nájdete 
v našom posledom tipe na 
víkend.

už sa nemusíte pýtať vtákov

Máte radi výšky? Na vrchu Veľká Homol-a 
vyrástla počas leta 2018 viac ako 20-metrová 
Rozhľadňa Alexandra Filípka a jej zdo-
lanie je pre vás priam povinným zážitkom! 
Pomenovaná je po uznávanom vizionárskom 
lesnom inžinierovi, ktorý sa v druhej polo-
vici 19. st. v Modre zaslúžil o sofistikované 
lesné hospodárenie a citlivé kultivovanie 
okolitého prostredia lesa – vzniklo vychýre-
né letovisko Harmónia s krásnymi vilami. 
Na rozhľadňu sa môžete vybrať lesoparkom, 
panskou vychádzkou s postupným prevýše-
ním z modranskej časti Piesok, alebo dlhším 
stúpaním od Kučišdorfskej priehrady, 
okolo Horárne pod Širokým s vyhliadka-
mi na mesto Pezinok. Je celkom možné, 
že tu stretnete jelene! Z vrcholu roz-
hľadne potom uvidíte aj ďaleké Alpy. 
Kto rád lozí po skalách, určite si užije 
mohutné a prekrásne kremencové útvary 
v tesnej blízkosti rozhľadne, nazývané 
Traja jazdci. Z rozhľadne vidno doďaleka, 
no výhľadu na Modru bránia okolité kopce. 
Zájdite preto do mesta a vyštverajte sa na 
dominantu – Mestskú vežu, a kochajte sa 
malebnosťou.



s radosťou a energiou
zo zdolania hory

Akčných turistov čaká trojica najvyšších 
malokarpatských sedemstoviek. Výhľady 
z hrebeňov Vápenná, Vysoká a Záruby sú 
úchvatné a veru pekne-krásne za odmenu, 
pretože aj keď celkovo výstupy nie sú až 
také náročné, čaká vás zopár technickejších 
úsekov, kde vám adrenalín predsa len trochu 
stúpne. Šetrite sily na časti úsekov pred 
vrcholom, kedy sa trasa vyslovene zahryzne 
do úbočia a vy si budete musieť poradiť 
s ostrejším stúpaním a so skalnatými šmykľa-
vými úsekmi. A či to zvládnu vaše deti? Pri 

správnej motivácii – možno stretnete 
srny aj muflóny – a dobre 

obuté, určite áno! 
Kto má chuť a dosť 
času aj po zdolaní 
vrchola najvyšších 
Zárub, môže pokra-
čovať po hrebeni až 
k zrúcanine hradu 
Ostrý Kameň – 
prekrásna trasa na 
magické miesto!

v stopách vzácnej rudy
či preliezať skalu

Malé Karpaty majú bohatú banskú históriu, 
ktorú dnes pripomína Banský náučný 
chodník v Pezinku a Modranský banský 
náučný chodník. Po stopách zlata spozoru-
jete banské odkopy, prejdete cez staré kame-
ňolomy, podpovrchové bane, ťažobné jamy, 
objavíte miesta šácht, šachtice aj banícke 
štôlne. Mimo banského chodníka pri Modre 
– Harmónii v blízkosti robustnej Medve-
dej skaly, ktorú mimochodom využívajú na 
tréning aj lezci, sa za úzkym vstupom štôlne 
zvanej Bartolomej skrýva asi 400 metrov 
chodieb vyrazených hlboko do kremencové-
ho masívu. Je to najdlhšia prieskumná štôlňa 
v okolí Modry. Žijú, či zimujú tu rôzne 
živočíchy, netopiere a salamandry. Mali by 
ste však vedieť, že z ochranárskych dôvodov 
Bartolomej zatiaľ oficiálne k náučnému chod-
níku nepatrí.

na panskej jazde, adrenalín
v zákrutách

Ak sedíte v konskom sedle po prvý raz, 
dostaví sa aj príjemné, trošku adrenalínové 
chvenie. Zajazdiť si nielen v ohrade, ale aj 
po okolitých lesných chodníkoch môžete 
v Areáli Rozálka v Pezinku. Spoznávanie 
Jurského Šúru s veľkým hájom, rybníkmi 
a mokraďami si užijete takisto vychádzkou 
v sedle, keď navštívite blízky Jazdecký areál 
Čierna Voda pri Chorvátskom Grobe. 
Ak dávate prednosť skôr rodinným farmám 
a chcete si užiť jazdu na koni napríklad 
k hradu Červený Kameň, zájdite na 
Farmu Leonard – JK Doľany, ktorá má 
svoje stajne v areáli družstva. Tátoše môžu 
mať aj inú podobu a pre tých, ktorí sa lepšie 
cítia za volantom ako s uzdou v ruke máme 
dobrý adrenalínový tip. Neďaleko Dolian pri 
obci Dlhá je športovo-rekreačný areál 
Motokáry Dlhá s top službami. Posadia 
vás do stroja a vypustia na skutočne pro-
fesionálny motokárový okruh. Okrem 
poskytnutia certifikovanej kvalitnej 
dráhy a motokár sa môžete najesť 
a dať si po jazde sprchu.

potom je už hlad veľký pán

Počas akčného víkendu vás hlad doženie 
rýchlo, ale nebojte sa! V Malých Karpatoch 
vás dobre nakŕmia a napoja takmer v kaž-
dom kúte. Keď budete v Rači zájdite do 
Račianskeho dvora na tradičné domácke 
jedlo alebo na taliansku kuchyňu v Don 
Saro Cucina Siciliana. V Modre, v časti 
Piesok sa osviežite v čarovnej Furmanskej 
krčme, ktorá patrí k Hotelu Zochova chata, 
prípadne si dajte niečo dobré v Harmó-
nii v Reštaurácii Bowling, či v Biolke 
v Kráľovej. Cestou z dubovského letiska sa 
môžete zastaviť v Hoštáckej vieche – majú 
domáce jedlo aj zákusky, sezónne syry a víno 
z vlastnej produkcie. Najbližšie k motoká-
rovej dráhe je reštaurácia B-Club Doľany, 
výnimočná svojou zbierkou veteránov mo-
tocyklov. Počas víkendu môžete vyskúšať aj 
veľa dobrých reštaurácií a vinární v Pezinku 

aj priamo v Modre a okolí, stačí nakuk-
núť do nášho adresára a vybrať si 

podľa vášho gusta.

a nakoniec koštovať, čo
aj samej cisárovnej chutilo.

V Doľanoch si to namierte do rodinného 
vinárstva Vína z Mlyna. Pozor! Iba v lete, 
v piatky a soboty majú otvorenú viechu, 
no ten priestor, hodovanie a degustácie 
musíte zažiť! Alebo zájdite do veľkého JM 
Vinárstva Doľany na okraji obce a zde-
gustujte výborné vínko u nich. Prevedú vás 
pivnicami aj vinicami. Svahy pod lesmi Rače 
sú stvorené na pestovanie ušľachtilej vínnej 
révy. Veď známu Račiansku frankovku uznala 
aj Mária Terézia za víno vhodné na cisársky 
stôl. O kvalite vín sa môžete presvedčiť sami 
v Račianskej vinotéke, ktorá patrí miestne-
mu vinárskemu spolku. Vo vinárstve Villa 
Vino Rača sú rovnako úspešnými pokračo-
vateľmi v bohatej tradícii výroby skvelých 
vín. V Limbachu nájdete otvorené Vinár-
stvo Michal Sadloň, ktoré už viackrát 
získalo titul Vinár roka MVC. Združenie 
Malokarpatská vínna cesta / MVC sa hrdí 
takmer 300-vkou členov – nielen vinárov 
a spolkov, ktorých lahodné vína môžete 
zdegustovať počas vinárskych podujatí.



vyladení v ideálnom prostredí

Vyraziť si do pohody s deťmi na celý víkend 
chce aspoň zrnko vynaliezavosti. Rozumieme 
vám, a tak sme pre vás za strategický bod 
vybrali moderný a nielen pre deti príťažlivý 
Hotel pod Lipou, ktorý na jar 2019 otvorí 
svoju novú časť aj s wellness. Hotel má roz-
ľahlý a zábavný areál na okraji lesa a pritom 
na skok do mesta. Nachádza sa totiž v re-
kreačnej oblasti Harmónia pri Modre. 
Čakajú vás priestranné izby a apartmány 
so skvelým vybavením. V rezorte nájdete 
športovisko s tenisovými kurtami, basketba-
lovým a futbalovým ihriskom, petangovými 
ihriskami, beach volleybalovým ihriskom 
a zónami pre deti. Je tu aj veľkorysý letný 
bazén so záhradou, jazierko, lanové centrum 
a majú vlastnú keramickú dielňu. Hotel je 
vybavený požičovňou elektrobicyklov 

s nabíjačkou. Obdivovateľom starodávnej 
architektúry odporúčame, ľahkú 

okružnú prechádzku po čarovnej 
Harmónii. V tomto, kedysi zná-
mom aristokratickom letovisku 

stoja priam poetické histo-
rické vily.

po rozprávkovom chodníku
za vesmírnymi záhadami

Lesný Panský chodník z Harmónie po čer-
venej turistickej značke, má pre vás úžasné 
prekvapenia. Budú vás vítať „stromovníčko-
via“ – fantazijné postavy vytvorené zo stro-
mov. Prejdete lesom, cez mostíky na potoku, 
okolo besiedok a možno sa vám podarí zah-
liadnuť aj čierneho bociana, ktorý tu hniezdi. 
Alebo sa vyberte po modrej značke na vrch 
Zámčisko, kde sa vám naskytne romantic-
ká vyhliadka na Modru. Obe turistické 
cesty smerujú k hvezdárni (červená až úplne 
k nej), ktorú môžete navštíviť vždy v nedeľu. 
V Astronomickom a geofyzikálnom 
observatóriu sa dozviete aké vesmírne po-
zorovania tu výskumníci robia a aké prístroje 
pri tom používajú. V tejto časti Malých 
Karpát sa vám núka na prebádanie aj 
Modranský banský náučný 
chodník a hráči geokešingu 
môžu hľadať ukryté 
schránky.

Dokonalý!
S deťmi či vo 

dvojici
Modra → Budmerice → Dubová → Častá 

→ Smolenice → Vinosady → Senec

so sokolom či orlom na ruke,
pod gigantickým gaštanom

Grófsky rod Pálffyovcov v Malých Karpatoch 
vlastnil mnoho krásnych kaštieľov, zámkov 
a hradov. Dajte si „tour“ po šľachtických 
a rytierskych obydliach. Navštívte Hrad 
Červený Kameň – vylezte na vyhliadkovú 
baštu, prebádajte hradné priekopy. Deťom 
sa zapáči aj francúzska záhrada a okamžite 
si ju pomýlia s malým labyrintom. V Soko-
liarskom dvore Astur, ktorý je súčasťou 
hradného areálu vám dovolia posadiť si na 
ruku ozajstného dravca. Majú najväčšiu 

kolekciu týchto vtákov na Slovensku. 
Okolo hradu sa rozprestiera 

les a pod ním vinohrady. 
Na okraji rastie obrovský 
500-ročný Gaštan jedlý, 
najväčší v našej krajine. 
Je 23 metrov vysoký a má 

8,3 metra obvod kmeňa. 
Tak schválne, koľkí by 
ste museli byť, aby ste 
ho spoločne občiahli? 

Z centra obce Častá je 
aj značenie k tomuto 
vzácnemu stromu.

za hradbami, v palácoch
a zámockých parkoch

Ešte vám dáme jeden strom do pozornosti, 
a to v Modre. Za záhradami končiacimi 
starobylým mestským opevnením, pri 
Strednej odbornej škole vinársko-ovocinár-
skej, na terasách kopcov, rastú tri chránené 
Jarabiny oskorušové. Jedna z nich je 
svetová! Odborníci sa zhodli, že s prie-
merom kmeňa 160 cm a vekom okolo 400 
rokov je najväčšia nameraná na celej Zemi. 
Hradní páni sa radi preháňali v lesoch na 
koňoch počas poľovačiek a tak vznikol pri 
Lindavskom lese najkrajší renesančný kaštieľ 
v okolí – Budmerický kaštieľ s rozľahlým 
anglickým parkom. Je skvelým miestom na 
piknik, hry a prechádzky. Keď si to namierite 
späť do kopcov Malých Karpát do Smoleníc, 
už zdiaľky vás bude vítať romantický Smole-
nický zámok, esteticky dokonale zapadajúci 
do lesného prostredia. Z jeho vyhliadkovej 
plošinky na veži vidno doďaleka nížinu aj naj-
vyšší vrch Malých Karpát Záruby. Denne je 
otvorený iba v lete a na jar len v nedeľu. Ne-
zabudnite zájsť aj na smolenický cintorín 
so vzácnou neobarokovou rodinnou hrobkou 
grófov Pálffyovcov, ktorým zámok patril.

hravo zdoláte aj okolité kopce

Radi vyleziete na kopec a potom ešte vyššie? 
Nech sa páči, vyberte sa okolo Tisových 
skál na majestátnu, celkom novú turistickú 
Rozhľadňu Alexandra Filípka na Veľkej 
Homoli. Má viac ako 20 metrov a zdoláte 
120 schodov. Uvidíte takmer všetky kopce 
Malých Karpát, ale aj ďaleké Alpy, nížiny, 
vodné nádrže, dediny a mestá. Cestou z roz-
hľadne, na parkovisku pri Hoteli Zochova 
chata sa nachádza aj veľké drevené ihrisko 
a Bike Park – pumptracková dráha, ktorú 
môžete hocikedy vyskúšať. O dosť menšia, 
no paradoxne trochu viac adrenalínová 
rozhľadňa stojí na vrchu Kukla 
nad dedinou Dubová. Autom 
sa môžete vyviezť až pod 
kopec k Chate Fúgelka 
a urobiť si okruh z jednej 
či druhej strany. Cestou 
natrafíte na skalnaté 
útvary zvané Čertove 
zuby a možno sa vám 
tu podarí nájsť aj mini-
jaskyňu.



v úžasných skrýšach netopierov

V Smoleniciach sa nachádza aj podzemná 
perla Malých Karpát – jaskyňa Driny. Ide 
o jedinú sprístupnenú jaskyňu na Západ-
nom Slovensku. Je unikátna svojou bohatou 
výzdobou „zubatých“ sintrových záclon 
zvaných slonie uši a aj tým, že tu zimujú 
veľké kolónie až 11-tich druhov netopierov. 
Pokiaľ víkendujete v Malých Karpatoch počas 
skorej jari, nepremeškajte ešte jeden unikát 
v Smolenickom krase. Jediný vodopád v Ma-
lých Karpatoch – deväťmetrový Hlbočian-
sky vodopád. Keďže výraznejší pád vody tu 
môžete pozorovať len v určitých obdobiach 
roka, nazývajú ho občasným. Cestou zo 
Smoleníc sa zastavte v nápadnej, akoby 
z veľkých včelích plástov poskladanej stav-
by. Určite si ju všimnete. Vyrábajú a pre-
dávajú tu Včelovinu, rôzne druhy medu, 
medoviny, včelie pivo a pálenku. A môžete 
tam stráviť nejaký čas na príjemnej zážit-
kovej prechádzke včelárskou záhradou 
s umelecko-náučnými exponátmi.

s lesnou zverou aj na vidieckych 
farmách

Muflóny, srnce, jelene, diviaky, líšky, užovky, 
salamandry, žaby, volavky, sokoly… lesy 
a mokrade plné nádhernej zvery, také sú 
Malé Karpaty a ak budete mať šťastie, všet-
kých spomenutých tvorov možno stretnete. 
S istotou si však zvieratá užijete na Farme 
Pod Gaštankou v Modre. Je to malebné 
miesto v chotári medzi vinohradmi a lesom. 
Majú kontaktnú ZOO, detské ihrisko a voňa-
vú bylinkovú záhradu, no a skvele sa u nich 
najete. Vo Vinosadoch pri Modre sa zase 
deti stretnú s ozajstnou ťavou z púšte Gobi, 
lamami a pávmi a ďalšími domácimi zvierata-
mi – navštívte Ali farmu, prezradia vám aj 
tajomstvá včiel a môžete sa prejsť dedinou 
a vinosadským chotárom po Včelárskom 
náučnom chodníku. Alebo si zájdite „na 
koníčky“ do Margitinho dvora – rodinnej 
farmy s koňmi medzi dedinami Dubovou 

a Pílou. Môžete vysadnúť do sedla 
a povozia vás aj bričkou.

špliechať, skákať kým plavčík 
nezapíska

Stráviť horúci letný deň hlboko v tieni 
lesa s presvitajúcimi slnečnými lúčmi 
je rozprávka. No ak túžite po vodnom 
osviežení nabaľte si osušky a vypravte sa na 
zrekonštruované retro kúpalisko v Modre 
s výhľadmi na okolité kopce Malých Karpát. 
Je tu bufet aj bazénik pre batoľatá a voda 
v bazéne je mierne ohrievaná. Atmosféra kú-
paliska vám tak trochu pripomenie nostalgiu 
filmu Slnko v sieti. Je to paráda! Na väčšie 
jedlo sa môžete potom zastaviť v blízkom 
Bistre Kinečko s terasou, ktoré je súčasťou 
Kina Mier. Určite ste cestou na kúpalisko išli 
okolo. Pokiaľ sa túžite vyhrať na tobogánoch, 
či dopriať si poriadny plavecký tréning aj 
wellness, tak vám odporúčame odviezť sa do 
termálneho Aquaparku Senec na Senec-
kých jazerách, ktorý je z podobných atrakcií 
najbližšie k Malým Karpatom.

v kornútku a v mocca šálke

Viete čím to je, že v Modre si často, aspoň 
krátku zastávku robia jazdci motoriek a šo-
féri áut zase úmyselne zídu z diaľnice, aby 
mohli tadiaľto prechádzať? Každý výletník 
si tu totiž bez výčitiek rád dopraje chýrnu 
modranskú zmrzlinu. V strede Modry sú 
hneď tri zmrzlinárne, ktorých majitelia sa 
hrdia výbornými receptami tejto obľúbenej 
pochúťky. Vychutnajte si zmrzlinu v Ko-
munitnej záhrade oproti mestskej veži. 
Je to pekné miesto so stromami, drevený-
mi lavičkami a maľovanými keramickými 
rozprávkami na múroch. A môžete nakuknúť 
aj za mestské hradby, bránička je otvorená 
a je skratkou k svetoznámym oskorušiam. 
Kto má rád kávu, tomu odporučíme navštíviť 
modranskú pražiareň Ebenica. Ak by 
mali náhodou zatvorené, nič sa nedeje, 
kvalitnú kávu domov, alebo ako darček si 
môžete kúpiť aj v automate pred pražiarňou. 
Na potulkách po hradoch zase natrafíte na 

výbornú Pekáreň Častá, ktorá je otvore-
ná takmer nonstop, čo sa môže pri 

deťoch naozaj hodiť.

na hostine s bohatými vínami.

Nakŕmiť počas výletov hromadu detí –  
niekedy stačí len jedno, môže byť náročné, 
no toto zvládnete poľahky. Listujte brožúr-
kou a vždy v predposlednom stĺpci „víkendu“ 
alebo v adresári si vyberte z tipov reštaurácií 
po celom východnom úpätí Malých Karpát. 
Je ich dosť, určite sa dohodnete na dobrom 
jedle spoločne! Prírodou, keramikou a vínom 
je malokarpatský kraj najviac známy, preto 
odísť odtiaľto bez fľašky vína je priam zloči-
nom! Cez víkendy nájdete otvorené mnohé 
vinárstva a pivnice. V Modre, v meštianskom 
vinohradníckom dome zájdite do Pavúk 
Wine Restaurant. Lahodne sa najete  
a ponúknu vám výborné vína.  Mladé vinár-
ske združenie Víno z Modry zase spája 
kvalitných modranských vinárov a nielen 
ich vína môžete degustovať v 500-ročnej 
Pivnici U Pradeda na námestí. Cestou do 
Harmónie je výborné Vinárstvo Miroslava 
Duda a delikátne vína a sekty nakúpite aj 
u „profesora vína“ v rodinnom vinárstve 
Fedor Malík a syn. Celý bohatý adresár ma-
lokarpatských vinárov a vinárstiev a množ-
stvo zaujímavých informácií máme pre vás 
na stránke www.malekarpaty.travel. Klik!
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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.



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

ADRESÁR PLUS



Vydal: Malé Karpaty 2019
Štúrova 59, Modra
tel.: +421 905 200 227
info@malekarpaty.travel
www.malekarpaty.travel

Text: Denisa Kovácsová
Ilustrácie / grafický dizajn: 
Jano Wajcko Vajsábel
Foto: Stano Jendek, Jaroslav Praženka, 
Lucia Mandincová, Ladislav Szabo, 
Alexandra Galambová, Juraj Starovecký,
Gabriela Gašparovičová, 
archívy turistických cieľov,
planetslovakia.sk, mapio.net, boulder.sk
Tlač: DOLIS GOEN s.r.o.

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

Bližšie sa dozviete na:
www.visitbratislava.com


