· Smolenický zámok - najmladší
zámok na Slovensku
· jediná jaskyňa sprístupnená na
západnom Slovensku – Jaskyňa
Driny
· turistické trasy
· CHKO Malé Karpaty
· keltské a slovanské hradisko
Molpír
· Múzeum Molpír
· Štefan Banič

TRNAVA
MALÝ RÍM
· 9 kostolov v historickom centre mesta
· klenoty sakrálnej architektúry
· cirkevné centrum Uhorska
· v 17. stor. sídlo Trnavskej Univerzity
· pútnické miesto - Bazilika sv. Mikuláša
SLÁVNY STREDOVEK
· prvé privilegované kráľovské mesto na Slovensku
· miesto stretnutí kráľov
· obľúbené mesto uhorského panovníka Ľudovíta I.
· stredoveké klenbové pivnice
· najzachovalejšie mestské hradby na Slovensku
· románsky karner
· romantické historické uličky
HISTORICKÉ A KULTÚRNE PAMIATKY
· Mestská veža
· Bazilika sv. Mikuláša so zázračným slziacim obrazom
Panny Márie
· Katedrála sv. J. Krstiteľa s celodreveným oltárom
najväčším v Európe
· múzeá a galérie
· synagógy
· Západné krídlo radnice
· najstaršie divadlo na Slovensku

SUCHÁ NAD PARNOU
· ružindolské bosorky
· vinárstvo Dobrý pocit
· vinárstvo Rosenthal
· Penzión Rosenthal
· Agropenzión Hubert
· Rošindolčané

SMOLENICE

DOPRAJTE SI ZÁŽITOK...
jar / jeseň

· vinárstvo TERRA PARNA
· MAGULA rodinné vinárstvo
· Ružová a Vlčia dolina
· kaplnka sv. Urbana
· Suchovská pätnástka
· vodná priehrada a biokoridor

Navštívte svetové vinárstva Regiónu
Tirnavia a ich ocenené vína na mieste,
kde sa pod dohľadom skúsených vinárov
rodia. Zavedieme vás do technologických
priestorov a sudových pivníc,
ochutnáte až 12 vzoriek vína a sobotné
popoludnie strávite v duchu návštevy
až dvoch skvelých vinárstiev, medzi
ktorými nechýba VÍNO MRVA&STANKO,
KARPATSKÁ PERLA, TERRA PARNA, VÍNA
Z MLYNA a MAGULA rodinné vinárstvo.
O dopravu sa postará komfortný mikrobus
s nástupom a výstupom v centre Trnavy.

Po stopách medoviny

jar / jeseň
RUŽINDOL
· Kalvária
· strieborný poklad
· Špačinčanka
· Tradičná obecná zabíjačka
· Špačinský trojuholník

ŠPAČINCE
· barokový kaštiel /
Kaštiel Jaslovské Bohunice
· anglický park
· vodný mlyn
· strelnica

Sobotné vínne tour

jar / jeseň
Sladká chuť medu nie je všetkým, čím
vyniká najstarší staroslovanský nápoj.
Výlet za medovinou do svetovo
oceňovaného medovinárstva APIMED
vám odhalí nielen technológiu výroby,
ale formou riadenej degustácie
jednotlivé nuansy až ôsmich druhov
tohto výnimočného nápoja vrátane tej
oficiálne najlepšej na svete - medoviny
Barrique!
Doprava je zabezpecená mikrobusom s
nástupom a výstupom v centre Trnavy.

"Sladký" výlet do Smoleníc

Výlet do Smoleníc vás prevedie
najkrajšími pamiatkami perly Malých
Karpát. Čaká vás prehliadka romantického
Smolenického zámku, múzea Molpír
a návšteva v miestnom včelárstve a
medovinárstve.

Prehliadky so sprievodcom

celoročne
Prekročte bránu storočí a vydajte sa na
cestu spoznávania fascinujúcich legiend
najstaršieho slobodného kráľovského
mesta na Slovensku. Okrem slávnych
majestátnych kostolov a sakrálnych
pamiatok vás určite nadchnú i tie svetské. Nemenej zaujímavé sú sezónne
cykloprehliadky vedúce k industriálnym
pamiatkam či výhľad na celé mesto
z ochodze Mestskej veže z výšky 29
metrov.

JASLOVSKÉ BOHUNICE

FEBRUÁR
JANUÁR
Country bálbasy
Špačince
23. Pochovávanie
18.
Jaslovské
Bohunice
FEBRUÁR
25.
Pochovávanie
basy
Špačince
Fašiangový sprievod obcou + pochovávanie basy Jaslovské Bohunice
6.
26. Pochovávanie basy
Suchá nad Parnou
Pochovávanie basy
Suchá nad Parnou, Špačince, Trnava
9.
28.
Pochovávanie basy
Trnava
MAREC
MAREC
Trnava
20. Kvetná nedzela
APRÍL
19.
Koncert hudobnej skupiny FRAGILE
Suchá nad Parnou
Trnava
24. Trnavská hudobná jar
APRÍL
Trnava
29. (pred)Májový bozk
29. Stavanie mája
Jaslovské Bohunice
30. Stavanie mája Jaslovské Bohunice, Suchá nad parnou, Špačince
30.
Stavanie mája
Suchá nad Parnou, Špačince
MÁJ
MÁJ
Trnavská hudobná jar
Trnava
1.
Stavanie
mája (do 2. 5.)
Smolenice
13. Gulášový
festival
Smolenice
Trnavský
15. Country
20.
deňpiknik
TrnavaTrnava
Trnava
28. Trnavská hudobná jar
JÚN
JÚN
10.
kotlík
Špačince
Cesta roprávkovým
lesom
Smolenice
4. Špačinský
16.
Festival
Bohunicách
kaštieli“
Bohunice
Festival
"V ,,V
Bohunicách
pri pri
Kaštieli"
(do 18. Jaslovské
06.) Jaslovské
Bohunice
17. – 17.
Radničnépre
hryvšetkých
(do 25. 06.)
Trnava
23. Popoludnie
17.
Špačince
JÚL– 23. Radničné hry
22.
Trnava
Divadlo pre deti v Kamennom mlyne
Trnava
1.
24. EKOFEST
TrnavaTrnava
Koncerty dychovej hudby
3.
JÚL
Divadlo pre deti v Kamennom mlyne
Trnava
8.
1.
trojuholník
Špačince
Koncerty
dychovej hudby
Trnava
10.Špačinský
frajdej lesom
Trnava
15.CestaProma
4.
rozprávkovým
Smolenice
Trnava
17. Koncerty dychovej hudby
8.
Country
pohodička
Špačince
Trnava
22. Proma frajdej
21. -23.Koncerty
CountryFest
Jaslovské
Bohunice
dychovej hudby
Trnava
24.
21.
Frajdej
Trnava
Divadlo
pre deti v Kamennom mlyne „CountryFest
29. Proma
AUGUST
Jaslovské Bohunice“ (do 31. 07.)
Trnava, Jaslovské Bohunice
Koncertyproti
dychovej
hudby
Trnava
31.Na kolesách
6.
rakovine
Smolenice
AUGUST
19.
Špačinský jarmok
Špačince
Koncerty dychovej hudby
Trnava
7.
SEPTEMBER
Trnava
21. Koncerty dychovej hudby
8.
s letom
TrnavaTrnava
Koncerty
dychovej hudby
28.Rozlúčka
OKTÓBER
"Na kolesách proti rakovine"
Smolenice
SEPTEMBER
28.
– 29. Strašidlá na zámku
Smolenice
Trnavský piknik
Trnava
4.
NOVEMBER
Rozlúčka s letom
Trnava
9.
10. Lampiónový sprievod
Jaslovské Bohunice
OKTÓBER
26.
TrnavaTrnava
Zoomkoncert
+ (do 7. 10.)
6. Advetný
DECEMBER
18. Divadeľné inpširatívne vystúpenia
(do 20. 10.)
Trnava
1. Zhotovovanie
adventných
vencov
Jaslovské
Bohunice
NOVEMBER
3.
Pernikiáda
Suchá
nad Parnou
Trnava
13. Trnavská novéna (do 21.11.)
3. Adventný
koncert
TrnavaSuchá nad Parnou
27. Pernikiáda
5.
Mikuláš
Trnava
DECEMBER
Mikuláš
Trnava
9.
trhy
Špačince
5. Vianočné
Vianočné
trhy
10. Adventný
10.
koncert
TrnavaTrnava
trhy a predvianočná kapustnicaTrnava
Vianočné
12. Adventný
17.
koncert
(do 18. 12.)
Trnava

a priateľských zápasov Slovenskej reprezentácie, ktoré sa odohrajú na štadióne
Antona Malatinského (City Aréna) nájdete na www.regiontirnavia.sk/podujatia.

Vyhotovil: Trnava Tourism – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Hospodárska 33, 917 01 Trnava | Zdroj foto: Trnava Tourism, Mesto Trnava, TERRA PARNA
S finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2016

Tel.č.: 033/ 32 36 440, e-mail: info@trnavatourism.sk
Po-Pia 10.00 – 17.00 / 18.00 h v závislosti od sezóny
So-Ne otvorené v závislosti od sezóny

Zažite nezabudnuteľné chvíle v Regióne Tirnavia!
Vybrali sme pre vás tie najatraktívnejšie podujatia,
na ktorých nesmiete chýbať!

Turistické informačné centrum – Región Tirnavia
Viac informácií o podujatiach v Regióne Tirnavia počas roka 2017 získate
na webovej stránke destinácie www.regiontirnavia.sk/podujatia

OOCR Trnava Tourism

KALENDÁR PODUJATÍ
2017
Vychutnajte si nezabudnuteľný víkend plný zážitkov zavŕšený
romantikou večernej Trnavy a doprajte si pohodlie niektorého
z hotelov v najkrajších lokalitách mesta.
Ubytovanie si rezervujte prostredníctvom online rezervačného systému
na webstránke destinácie www.regiontirnavia.sk/ubytovanie

VÍKEND V TRNAVE

Víno Tirnavia

KALENDÁR PODUJATÍ 2017
Ružindolská bosorka

19. - 20 . máj
Víno Tirnavia, medzinárodná súťažná výstava vín je
najväčším vinárskym sviatkom v Trnave. Návštevníkom
prináša jedinečný zážitok z ochutnávky najrôznejších
špičkových medailových vín zo Slovenska a zahraničia,
ktoré ocenila prestížna medzinárodná porota.

21. október
Osudy bosoriek, ktoré sú ústrednou témou podujatia, sa
s obcou Ružindol spájajú od nepamäti. Inscenácie nadväzujúce na historické udalosti si vychutnáte v prostredí dvoch štýlových vinárstiev spolu so skvelým vínom a gastronómiou.

Stredoveká prešovačka
1. september

Leto na korze
Májový kvet
10. – 12. máj
Unikátny kvetinový trh „zakvitá“ na Trojičnom námestí v
Trnave len raz ročne. Zážitok z rozmanitých vôní a farieb
kveteny každého druhu vám znásobí výhľad z Mestskej veže.

júl – august

Veľkolepé otvorenie vinárskej sezóny je každoročnou
výsadou autentickej Stredovekej prešovačky.
Úžasná atmosféra plná nielen inscenovaného programu
sprevádzaného ochutnávkami vína zrkadlí skutočnú slávu
vinársky významnej stredovekej Trnavy.

Podvečery plné hudby, divadla a tanečných vystúpení
nadväzujú na slávu Trnavského korza. Počas letných
mesiacov je v Trnave rozhodne čo robiť. Bohatý
a rôznorodý program osloví každého fanúšika kultúry
a umenia.

Deň vínnych pivníc
28. október
Prezývku „mesto pod mestom“ Trnava získala vďaka
množstvu historických pivníc, ktoré sú jediný raz v roku
sprístupnené milovníkom vína. V ich priestoroch v tento
deň objavíte viac ako 70 slovenských a zahraničných
vinárstiev.

Tradičný Trnavský jarmok
7. – 10. september

Festival Lumen
2. - 3. jún
Pridajte sa i vy k tisíckam skandujúcich fanúšikov a užite si
multižánrový sprievodný program jedinečného
gospelového open - air festivalu, ktorý do Trnavy prináša
špičku svetovej hudobnej scény.

Trnavský jazzyk

Vibrujúce mesto, lokálne dobroty a ľudové remeslá.
Tradičný Trnavský jarmok nadväzuje na trhovú tradíciu
obchodného centra siahajúcu až do začiatku 13. stor.
V rovnakých dňoch môžete nahliadnuť do stredovekého
tábora rozloženého pod hradbami mesta.

4. – 5. august

Vianočné trhy a Silvester

Stabilné miesto medzi kvalitnými jazzovými festivalmi má
už viac ako 13 rokov i open air festival Trnavský jazzyk.
Legendy svetovej jazzovej scény v auguste počas dvoch
dní vytvoria nezabudnuteľnú atmosféru v Mestskom

24. november – 31. december
V období adventu ožíva Trojičné námestie
neodmysliteľnými vianočnými trhmi. Vo víre vôní
tradičných pokrmov, horúcej medoviny a vareného vína si
užijete sviatočnú atmosféru rozžiarenej Trnavy, ktorú si v
tomto období môžete spestriť i výstupom na Mestskú
vežu s lampášom. Vianoce v Trnave zavŕši pestrý program
Silvestra.

Jazz vo vinici
september

Trnavské organové dni

Trnavská brána

28. júl - 10. september

18. - 20. august

Trnavské organové dni patria medzi podujatia, ktoré
vyzdvihujú majstrovstvo Trnavskej, ale i svetovej organovej
scény. Cyklus koncertov s nezameniteľnou atmosférou
prebieha v Bazilike sv. Mikuláša.

I tento rok otvorí Trnava svoje brány tým najlepším
domácim a zahraničným folklórnym súborom. Folklórny
festival tak počas troch dní oživí ľudové umenie a tradície
silne zakorenené i v našom kraji.

Zážitok z jazzového koncertu uprostred vinohradu
štýlového vinárstva Terra Parna násobí skvelá gastronómia
a výborné víno.

Prehľad všetkých podujatí Regiónu Tirnavia nájdete
na webovej stránke destinácie

www.regiontirnavia.sk/podujatia
Zmena programu vyhradená.

Stredoveké vianočné trhy
15. – 17. december
Na atmosféru stredovekých vianočných trhov vás na
najstaršom námestí Trnavy naladia remeselníci, akoby
prinavrátení z iného storočia. Tešiť sa tiež môžete na ručne
zhotovené výrobky, punč a živý betlehem.

