Prestolnica ob
dveh mejah

»e se slovenske druæine pogosteje odloËajo za obisk avstrijske prestolnice, πe posebej v predboæiËnem Ëasu, pa jih precej manj obiπËe slovaπko
prestolnico Bratislavo. Pa ji s tem delajo veliko krivico, saj je le slabo uro
voænje dlje od Dunaja, a ima Bratislava z okolico tudi veliko pokazati.
Peπcem namenjen stari del mesta se
zaËne pri vratih sv. Mihaela.

VeËina navigacij bo za pot do Bratislave predlagala avtocesto do dunajskega zunanjega
obroËa in nato po avtocesti v Bratislavo. Svetujemo pa, da se odloËite za drugo pot mimo
Wiener Neustadta skoraj do Neæiderskega jezera in po dræavni cesti Ëez dræavno mejo (ki
je prava znotrajschengenska - torej je niti ne
opazite) v bratislavsko predmestje Petræalka
in nato v center Bratislave. Razlogi so vsaj trije: izognili se boste morebitni gneËi pred Dunajem, z voænjo po lepi cesti boste doæiveli πe
nekaj tipiËne pokrajine avstrijske GradiπËanske (Burgenland) in ker se boste izognili nekaj
kilometrom slovaπke avtoceste, vam ne bo
potrebno kupiti slovaπke vinjete. Za voænjo
po obvoznicah in vpadnicah okrog Bratislave
je ne potrebujete in Ëe bo vaπ cilj le Bratislava
z okolico, deset evrov za vinjeto raje prihranite za kaj dobrega za pod zob.

Malenkost niæje
cene kot pri nas
Tega v Bratislavi ne manjka, Ëeprav bi se vegetarijanci utegnili pritoæiti nad pomanjkljivo
ponudbo. Vsekakor morate poskusiti tradicionalno slovaπko peËeno gosko, menda najboljπo ponujajo sicer v bliænjem Slovenskem
Grobu, kjer so nedavno na glavnem trgu odkrili tudi spomenik - zlati goski. A tudi v Bratislavi je kulinariËna ponudba zelo raznolika
in primerna za veËino okusov in æepov. Ker
imajo Slovaki od leta 2013 evre, so primerjave πe laæje in tako velja, da so cene prehrane
in namestitve zelo podobne naπim ali za malenkost niæje. Po priËevanju domaËinov pa je
Galerija moderne
umetnosti Danubiana.

”Modra cerkev”
sv. Elizabete za
ljubitelje secesije.

Bratislava zaradi velikega πtevila tam zaposlenih tujcev in vse veË turistov krepko draæja
kot preostala Slovaπka. Nekaj k temu prinese
tudi bliæina Dunaja, od koder prihaja tudi veliko dnevnih gostov, saj sta prestolnici zelo
dobro povezani ne le po avtocesti, ampak
tudi z æeleznico, veliko pa jih obiπËe Bratislavo tudi z ladjo po Donavi.

Glavno mesto meji
na dve dræavi
Bratislavo je najprimerneje obiskati za (podaljπani?) konec tedna in si prihraniti πe kakπno popoldne za ogled znamenitosti v bliænji
okolici. Vsekakor se velja povzpeti na Bratislavski grad, od koder je Ëudovit razgled na
mesto in Donavo. Tam se ponovno izkaæe,
kako blizu Avstrije in Madæarske je Bratislava - edina prestolnica, ki administrativno meji
kar na dve dræavi. Obhod po slikovitem starem delu mesta je najbolje zaËeti pri Mihaelovih vratih (Michalska brana), potem pa se
prepustiti πarmu æivahnih ulic in trgov, namenjenih le peπcem. Z nekaj sreËe je Ëez konec
tedna na trgu pred narodnim gledaliπËe mogoËe videti folklorni festival, na katerem mojstri starih obrti v veliko veselje otrok in starπev prikazujejo svoje veπËine. Vedno pa so
tam nenavadne bronaste skulpture in veËina
obiskovalcev se teæko upre skuπnjavi ter se s
kipom francoskega vojaka, sloneËega na
klopci, ali ob figuri zamiπljenega delavca v kanalizacijskem jaπku ovekoveËi na fotografiji.

Bronasta skulptura delavca v kanalizacijskem jaπku.

Za vsakogar nekaj - od
umetnosti do zabave

Prikaz sveËarstva na folklornem festivalu.

Ljubitelji umetnosti in arhitekture pridejo na
svoj raËun v Danubiani, na polotoku sredi
Donave zgrajeni moderni stavbi, v kateri domuje galerija moderne umetnosti Meulensteen. V njej poleg stalne zbirke gostijo vsako
leto tri ali πtiri razstave in do sredine novembra si tam lahko πe ogledate razstavo Joana
Miroja in skupine Cobra. Bolj tradicionalnim bo vπeË secesijska cerkev Sv. Elizabete, ki
jo veËina zaradi nenavadno modre barve
imenuje le ≈Modra cerkev«. Ker boste po
celodnevnem ogledu mesta gotovo æe utrujeni in laËni, bo ob pogledu na veËerne barve
Donave teknila veËerja na ob breg privezani
ladji, ki je hkrati hotel, restavracija in Ëisto
prava pivovarna - Dunajsky pivovar. Vsekakor pa velja v bliæini Bratislave obiskati πe
grad »erveny kamen, ki se ponaπa z najveËjo (æal prazno…) kletjo v Srednji Evropi, pa
æe omenjeni Slovensky Grob z nadvse slikovito vaπko arhitekturo ter za vse πportne navduπence πe vodni park »unovo. »e se æe sami
ne boste spustili z raftom po umetnih brzicah, kjer trenirajo slovaπki kajakaπi svetovnega slovesa, pa lahko vsaj obËudujete mlade deskarje, kako obvladajo adrenalinsko
zabavo letoπnjega poletja - deskanje na umetnem valu Donave.

V slikovitem Slovenskem grobu imajo najboljπe peËene goske.

Matjaæ MarkiË
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MogoËni Bratislavski grad
je videti skoraj od povsod.
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— Na potovanju —

Adrenalinska zabava za
deskarje na umetnem valu Donave.
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