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Bratislava v lete ponúkne množstvo noviniek 

Bratislava a jej región je už dlhoročne cieľom množstva dovolenkárov z okolitých štátov, 

výnimkou nie sú ani Česi. V roku 2016 ich prišlo do hlavného mesta Slovenska ešte o 10,6 % 

viac ako predošlý rok. Tento rok si Bratislava pripravila množstvo noviniek, medzi ktorými 

návštevníci nájdu domček na strome v rekreačnej oblasti Kačín, vhodný na prenocovanie 

v skupinách až 3 ľudí, pre všetkých priaznivcov turistiky je okrem množstva cyklotrás 

a Cyklomosta slobody pripravená nová vyhliadková veža na Americkej lúke, ZOO Bratislava 

ponúka nový moderný výbeh pre vlky euroázijské s vyhliadkovou plošinou, ktorý verne 

kopíruje prirodzené prostredie vo voľnej prírode. Ďalšou novinkou je otvorenie horného hradu 

Devín, ktorý sprístupnil po 9 rokoch úplne nové expozície a výhľad na sútok rieky Moravy 

a Dunaja. Okrem toho nájdu návštevníci mesta tradičné atraktivity ako Bratislavský hrad, 

vyhliadkovú vežu UFO, krásne historické centrum, množstvo múzeí a galérii či rôzne 

podujatia, ktoré sa konajú počas celého roka. 

Každoročné korunovácie slávnosti čaká tento rok výrazná novinka. Počas podujatia pod 

názvom Bratislavské korunovačné slávnosti bude slávnostne otvorený (11.6.2017) nový 

Korunovačný fotopoint, ktorý je oslavou bohatej korunovačnej histórie mesta. Nachádza sa 

bude v Michalskej veži a ide o unikátne interaktívne miesto, ktoré s mottom „Staň sa kráľom“ 

bude korunovať návštevníkov. Fungovať má na princípe virtuálneho začlenenia osoby 

do prostredia korunovačného aktu, ktorá bude v dobovom odeve s korunovačnými insígniami 

korunovaná. Tieto fotky alebo videá si návštevníci budú môcť potom na pamiatku vytlačiť 

prípadne zaslať emailom. 

Pre tých, ktorí chcú Bratislavu spoznať čo najlepšie je k dispozícii turistická karta Bratislava 

Card dostupná na 25 predajných miestach, kúpiť sa dá aj online na stránke 

www.visitbratislava.com/bc. Jej držitelia získajú neobmedzené využívanie verejnej dopravy 

vo všetkých zónach IDS BK, absolvovať môžu bezplatnú prehliadku mesta, získajú 

aj bezplatnú návštevu 12 mestských múzeí a galérií a ďalších viac ako 120 zliav vo výške od 5 

do 100 %. 1-dňová karta stojí 15 €, 2-dňová 17 € a 3-dňová 19 €. 

Viac informácii nájdete na www.visitbratislava.com, v aplikácii Bratislava City alebo 

v Turistickom informačnom centre na Klobučníckej 2, Bratislava. 

Podujatia počas roka v Bratislave: 

Kultúrne leto a hradné slávnosti (2.6. – 14. 9. 2017) séria podujatí 
Bratislava Design Week (7. – 11. 6. 2017) 
Bratislavské korunovačné slávnosti 2017 (10. – 17. 6. 2017) séria podujatí 
VIVA MUSICA! (1. 7. – 31. 8. 2017) séria podujatí 
Letné shakespearovské slávnosti 2017 (27. 7. - 16. 8. 2017) 
Festival BeeFree (28. – 29. 7. 2017) 
Summer party (5. 8. 2017) 
Uprising reggae festival (25. - 27. 8. 2017) 
Festival svetla (21. – 23. 9. 2017) 
Biela noc (1. – 15. 10. 2017) 
Bratislavské hudobné slávnosti (15. 10. – 30. 11. 2017) séria podujatí 
Bratislavské jazzové dni (20 . – 22. 10. 2017) 
 
Viac podujatí nájdete na www.visitbratislava.com/sk/podujatia/ 
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