
Pre cestujúcich Letnými vlakmi 
na Gemer je tu možnosť absol-
vovať skupinovú aktivitu plnú 
pohybu. Pripravili sme pre vás 
sériu sprevádzaných výletov, 
pešej turistiky a severskej 
chôdze. Okrem zdravého pohybu 
vás čaká návšteva pamiatok za-
písaných na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO, prírodných 

unikátov a neobjavených zákutí 
so sprievodcom. Vyberte si 
ideálny výlet podľa vášho 
gusta či náročnosti a pridajte sa 
k skupine vedenej turistickým 
sprievodcom alebo inštruktorom. 
S našimi sprievodcami sa 
stretnete priamo na výstupnej 
železničnej stanici, kde bude 
sprevádzaná aktivita začínať.

Upozornenie pre účastníkov sprevádzaných
skupinových aktivít (turistika, severská chôdza)
Cena skupinovej sprevádzanej turistiky alebo severskej chôdze je 
jednotná pre všetkých účastníkov 3€/osoba. Vstupy do kultúrnych a prí-
rodných pamiatok si hradia účastníci vo vlastnej réžii. Lístok na sprevá-
dzané aktivity si môžete zakúpiť osobne v Regionálnom informačnom 
bode, Hlavná 48 Košice alebo online na vylety.kosiceregion.com

Organizátor, ani osoba vedúca skupinovú športovú aktivitu nenesú 
zodpovednosť za účastníkov. Pred začatím aktivity, priamo na mieste, to 
každý účastník potvrdí podpísaním prehlásenia o osobnej zodpovednosti. 
V prípade nepriaznivého počasia môžu byť naplánované trasy upravené 
z bezpečnostných dôvodov. Keďže trasy povedú aj horským terénom, 
každý účastník musí mať zabezpečený potrebný výstroj (vhodné turistic-
ké topánky, oblečenie do nepriaznivého počasia). Prosíme, zabezpečte si 
tiež dostatok tekutín a občerstvenia.

Tri jaskyne za jeden deň
4. september 2021

Vedeli ste, že v Slovenskom 
krase sa nachádza až tisícka jaskýň 
a priepastí? Je to vlastne svetová 
rarita. Vydajte sa s nami na skupino-
vú jaskyniarsku odyseu Slovenským 
krasom so začiatkom v Slavci, odkiaľ 
sa presunieme do areálu Gombasek. 
Tam môžete navštíviť Gombaseckú 
jaskyňu, dopriať si výhľad z vy-
hliadkovej veže či nazrieť cez Okno 
do minulosti na najvzácnejšiu 
pamiatku areálu -  gotický paulínsky 
kláštor. Prv však prudším stúpaním 
prejdeme k Silickej ľadnici, unikátu 
Slovenského krasu, a odtiaľ len 

kúsok k Babskej diere – 46 metrov 
dlhej jaskynnej  priepasti – nálezisku 
kultového sídla kyjatickej kultúry. 
Toto miesto je svedkom krvavých 
obradov mladšej doby kamennej. 
Dôkazom je nález masky vyrobenej  
z tvárovej lebky človeka, ktorá sa 
používala pri kultových obradoch 
s ľudskými obeťami. Vrátime sa 
do gombaseckého areálu, ktorý 
je ideálnym miestom na oddych 
s celou rodinou. Nájdete tu náučný 
chodník aj veľké rodinné ohnisko 
na super opekačku. Nezabudnite si 
pribaliť občerstvenie a pitný režim.

12,8 km
vzdialenosť

4 h
čas

430 m
prevýšenie

Slavec - jaskyňa
výstupná stanica

Na návštevu
 za Železným grófom
10. júl 2021

Objavte nordic walking – severskú 
chôdzu ako nový druh športu! Je 
to bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu 
kondície. Trasu zo stanice z Betliara
povedie inštruktorka severskej 
chôdze. Čo spolu objavíme? 
Prechádzkou obcou sa dostaneme 
k luxusnému sídlu „Železného 
grófa“ – Kaštieľu Betliar. 
Na začiatok nás čaká trochu 
teórie o severskej chôdzi a krátka 
rozcvička. Chodníkmi historického 
parku, kde nie sú iba vzácne druhy 
stromov, ale i romantické vodné 

plochy a historické stavby, 
spolu s kaštieľom vytvárajúce 
ladný celok, si precvičíme 
samotnú techniku chôdze. Podľa 
zdatnosti skupiny a času môžeme 
navštíviť osady Nižná Maša (1 km 
južne od Betliara), kde sa pozrieme 
na Jakobyho alebo aj Tomášovú 
Hutu. Zabavíme sa skupinovými 
cvičeniami na stabilitu a koordiná-
ciu, tabatou a jógou, všetko v duchu 
severskej chôdze a s paličkami. 
Priestor bude aj na individuálnu 
návštevu expozícii Kaštieľa Betliar 
a občerstvenie.

6 - 10 km
vzdialenosť
(podľa zdatnosti 
skupiny)

3 h
čas

Betliar
výstupná
stanica

Paličky na aktivitu 
vám zabezpečíme.

Sprevádzaná pešia turistika Nordic WalkingDobrodružstvo
 v Slavošovskom tuneli
28. august 2021
Na tejto spoločnej turistickej potul-
ke si posvietime na Slavošovce. A to 
úplne doslovne – baterkami a čelov-
kami. Pomôžu nám zorinetovať sa 
v tme Slavošovského tunela. Ten 
je vskutku zaujímavou technickou 
pamiatkou. Tunelom, ktorý stavali 
ako súčasť železničnej trate, totiž 
nikdy žiaden vlak neprešiel. Napriek 
tomu tunel pod Homôlkou vždy 
spájal a spája ľudí z dvoch dolín. 
Návštevníci prechádzajú tunelom 
45 minút v úplnej tme, len s pomo-
cou bateriek. V Slavošovciach sa 
nachádza aj rodný dom najzná-
mejšieho zberateľa slovenských 
povestí a rozprávok Pavla Emanuela 
Dobšinského, ktorý môžete indivi-
duálne navštíviť po túre. Tamojšia 
expozícia nie je určená len deťom, 
dospelých isto upúta zbierka 
rôznojazyčných vydaní známych 
rozprávok. Lesopark pár kilometrov 
za obcou, dobre prístupný lesnou 
cestou (cca 20 minút), ukrýva 
poriadnu divočinu. Vlk , medveď, 
srnka či diviak – skrátka všetky 
zvieratá sú tu ako doma. Nemusíte 
sa ich však báť, sú vyrezané z dreva. 
V rozprávkovom areáli ideálnom 
pre rodiny s deťmi ožívajú hrdinovia 

príbehov, na ktorých vyrástol každý 
z nás. Pre turistov, ktorí si chcú 
dať viac do tela, máme pripravenú 
možnosť pokračovať okruhom 
cez Koprášsky tunel a Mníšansky 
viadukt späť do Slavošoviec. 
Rodinky s menšími deťmi nemusia 
absolvovať celú trasu tunelmi, ale 
môžu stráviť popoludnie pri ohnisku 
v areáli Rozpravkáreň. Pribaľte si 
teda do batohov dobroty na ope-
kanie, občerstvenie a pitný režim. 
Nezabudnite na baterky do tunela!

12 km
vzdialenosť

4 h
čas

320 m
prevýšenie

Slavošovce
výstupná stanica

Slavošovce d Kopráš d Mníšanský viadukt a späť 

Ochtinské poklady
14. august 2021
Objavte s nami svetové poklady 
ukrývajúce sa v dedinke Ochtiná, 
navštívte unikátnu aragonitovú 
jaskyňu,  doprajte si turistiku 
v divokej prírode a relax v Penzióne 
Hrádok. Spoločnú sprevádzanú túru 
začneme v nenápadnej obci Ochtiná, 
kde za hrubými kostolnými múrmi 
spoznáme gotické fresky, poetické 
nástenné maľby neznámeho Majstra 
ochtinského presbytéria, so silným 
akcentom talianskych umelcov. Peši 
si zájdeme k Ochtinskej aragonitovej 
jaskyni, ktorá má sotva na svete 
páru, najbližšiu podobnú by ste našli 

až v južnej Amerike. Z jaskynnej 
siene Mliečnej dráhy sa poberieme 
spoločne späť k vlaku do Ochtinej. 
Na výlet si pripravte občerstvenie 
a pitný režim. 

9 km
vzdialenosť

3 h
čas

425 m
prevýšenie

Ochtiná
výstupná stanica

 Vlakom
 na Gemer

vylety.kosiceregion.com

Ponuka služieb
Turňa nad Bodvou
Penzión Réva

 penzionreva.sk
 +421 903 631 662  |  

Reštaurácia Pod Hradom
 restauraciapodhradom.sk
 +421 55 466 22 70

    +421 915 449 231  |  

Reštaurácia Fortuna
 resti.sk
 +421 904 126 617 | 

Zádielska chata
 +421 58 797 92 22 |  

Bufet Zádiel
 +421 905 260 713 | 

Rožňava
TIK Rožňava

 tikroznava.sk
 +421 948 205 226 | 

Reštaurácia Tri ruže
 triruze.sk
 +421 58 734 49 54 |  

Castello
 +421 905 262 521 | 

Caffe Sana
 +421 905 869 233 | 

Piroška
 +421 58 734 44 88 |  

Betliar
Barónka B&B

 +421 910 405 569 |  

Penzión pri kaštieli Betliar
 kastielbetliar.sk
 +421 915 909 010 |  

Bufet Spanga
 +421 58 798 31 18 | 

Dobšiná
MarVin

 +421 905 826 165 |  

Chata na Slnečnom kopci
 +421 904 347 375 | 

Pod Muranikmi
 +421 908 975 923 | 

Stará Horáreň
 +421 905 486 162 | 

Bistro Viet DaMi
 +421 919 466 707 | 

Plešivec
Pizza Piazza Grill Bar

 +421 911 214 033 | 

Štítnik
PizzaCaffe za kostolom

 +421 949 657 654 | 

Košice Región Turizmus
  +421 55 30 505 30                  info@kosiceregion.com  

  Hlavná 48 | 040 01 Košice     www.kosiceregion.com

Z Ochtinej do Ochtinskej
Z obce Ochtiná vedie k Ochtinskej 
aragonitovej jaskyni jediná 
turistická cesta. Chodník poskytuje 

priestor na aktívny i pasívny relax. 
Na trase sú altánky s posedením 
pri ohnisku a zábavky pre deti. 

 ssj.sk

Turistika k Ochtinskej aragonitovej jaskyni
3,3 km
vzdialenosť

1:15 h
čas

350 m
stúpanie

25 m
klesanie

Krátka trasa s prudkým stúpaním v jej strednej časti.
Obec Ochtiná  3,3 km d Ochtinská aragonitová jaskyňa

Slavošovce
Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
Obzrite si miesto, kde sa narodil 
azda najznámejší zberateľ pros-
tonárodných slovenských povestí 
a rozprávok. A tunajšia expozícia 
vôbec nemusí zaujať iba neplno-
letých milovníkov fantastických 
príbehov. Práve naopak, dospelých 
iste upúta zbierka rôznojazyčných 
vydaní Dobšinského rozprávok. 
Jedinečná slovenská exotika...

Slavošovský tunel

Na počiatku bol tunel. A tak to aj 
ostalo. Nikdy totiž neslúžil na to, 
kvôli čomu ho postavili. Napriek 
tomu tento tunel spája ľudí. 
Spája dve doliny, medzi ktorými 
niet inej cesty. Slavošovským 
tunelom pod Homôlkou mali pô-

vodne premávať vlaky, no nikdy 
sa tak nestalo. Dnes sa technická 
pamiatka spája s dobrodružnou 
turistikou a cykloturistikou. 
Na výlet si nezabudnite pribaliť 
baterku, čelovku alebo svetlo 
na bicykel.

Lesopark - Rozprávkáreň
Lesopark pár kilometrov za obcou 
Slavošovce, dobre prístupný 
lesnou cestou, ukrýva poriadnu 
divočinu. Vlk, medveď, srnka, 
jeleň alebo diviak – skrátka všetky 
zvieratá, ktoré sú v tomto prostredí 
doma. Nemusíte sa ich však báť, 

sú vyrezané z dreva. Nájdete tu aj 
prístrešok s mohutnými drevenými 
kreslami, hojdačku a horský potô-
čik s jazierkom a vodným kolesom, 
na ktoré dohliada vodník s vílou. 
Všetkému tu kraľuje Jánošíkova 
socha na vrchole skaly.

Lístky na Letné vlaky si zakúpite na predajných 
miestach ZSSK a.s. alebo online na www.zssk.sk

Letné vlaky na Gemer podporili aj

Košice jMuráň
3.trasa

Košice jSlavošovce
2.trasa

Košice jBetliar
1.trasa

S finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Turňa nad Bodvou
Turniansky hrad
Na osamelom kopci Zádielskej 
planiny, nad Turňou nad Bodvou, 
už zďaleka vidieť vyčnievať 
mohutné ruiny hradu. Turniansky 
hradný vrch, vysoký 375 metrov, je 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Zo zrúcanín hradu sa pokocháte 
nádhernými výhľadmi, a to 
nielen na malebnú Hájsku dolinu, 
ale aj časť Zádielskej planiny. 
Ak sa zadívate na východ, uvidíte 

Jasovskú planinu, juhovýchodným 
smerom je Košická kotlina a na juhu 
Turnianska kotlina.

Rožňava
Navštívte mestské centrum Gemera, 
mesto s bohatou históriou, a to 
nielen banskou. Stredoveký pôdorys 
mesta zostal takmer neporušený, 
tvorí ho štvorcové námestie 

obklopené poschodovými meštiac-
kymi domami so Strážnou vežou 
uprostred. Pamiatkou na pôvodný 
neskorogotický sloh meštiackych 
domov je Hotel Čierny orol.

Dominantou v strede hlavného 
Námestia baníkov je  Strážna 
veža vysoká 36,5 metra. Vysoká 
renesančná stavba z rokov 1643 až 
1654 mala dôležitú úlohu v období 
tureckých nájazdov. V jej hornej 
časti pod arkádami stála stráž 
s vyhliadkou na široké okolie. 
Doteraz ponúka panoramatický 
výhľad do celej rožňavskej kotliny. 

Na južnej strane sú umiestnené 
mená richtárov, ktorí dali vežu 
postaviť, erb mesta a veľmi presné 
legendárne hodiny. V stene veže 
je vsadená turecká delová guľa, 
ako memento ťažkých časov vojen. 
Vyhliadková veža je sprístup-
nená pre turistov, jej prehliadku 
zabezpečuje Turistická informačná 
kancelária v Rožňave.

 tikroznava.sk

Betliar
Kaštieľ v Betliari

Skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo 
postavené na účely reprezentácie 
svojich majiteľov – najvýznam-
nejších aristokratov v Európe 
v 19. storočí. Na mieste staršieho 
renesančného kaštieľa vznikla 
v rokoch 1881 až 1886 za grófa 
Emanuela I. Andrássyho rezidencia, 
ktorá si ako jediná na Slovensku 
po roku 1945 zachovala pôvodný 
rodinný mobiliár a umelecké zbier-
ky. Kaštieľ našťastie nepostretol 

osud ostatných našich šľachtických 
rezidencií – jeho zariadenie 
nerozkradli, nebol prestavaný 
a prakticky od znárodnenia slúži 
účelom múzea. To jednoznačne 
dokazuje, že obyvatelia si rod 
Andrássyovcov vysoko vážili a ich 
majetok aj v neľahkom období 
ochránili. V kaštieli nájdete viacero 
expozícií: Grófske apartmány, 
Expozícia egyptológie a Expozícia 
vzácnych trofejí.

Park v Betliari

Kaštieľ Andrássyovcov obklopuje 
jeden z najkrajších anglických 
parkov na Slovensku, ktorý bol 
v roku 1978 zapísaný do zoznamu 
významných historických záhrad 
sveta. Park má do svojej záhadnosti 
zakomponovanú hravú, vzrušujúcu 
objavnosť. Za každým stromom, 
v každom zákutí objavíme niečo 
prekvapivé. Krásna atmosféra vám 
ľahko prinesie pocit vznešenej 
nálady, za chvíľu sa ponoríte 
do myšlienok, ktoré vás zanesú späť 
v čase. Asi pred dvomi storočiami 
gróf Leopold Andrássy pozval 

významného záhradného architekta 
Henricha Nebiena, aby položil 
základy betliarskeho prírodného 
anglického parku. Jeho nasledovník 
Jozef Bergman navrhol vysoký 
kamenný vodopád pripomínajúci 
rímske antické akvadukty, pod ktorý 
umiestnil grottu (jaskyňu) pre ľa-
dové medvede. Postupne pribúdali 
aj fontány. Najhonosnejšia z nich, 
s bazénom v podobe štvorlístka 
v štýle franúczskej buxusovej výsad-
by, je umiestnená pred kaštieľom. 
Dominantnou sochou fontány je 
bronzová socha okrídlenej Psyché.

Na jednom z chodníkov natrafíte 
na malú okrúhlu kamennú stavbu 
s kupolou – Hermesovu studňu. Naj-
zaujímavejším je slobodomurársky 
pavilón s polygonálnym pôdorysom, 
zaujme predovšetkým svojimi 
netradičnými okennými otvormi 
v tvare hviezdy či trojuholníka. Park 
postupne prechádza do lesa, v mi-
nulosti bohatého na poľovnú zver. 
História popisuje slávne betliarske 
poľovačky na medvede.

 muzeumbetliar.sk

Zádielska dolina
Jedna z najromantickejších tiesňav 
v Slovenskom krase s dĺžkou 2 ki-
lometre je v niektorých miestach 
hlboká až 400 metrov, pritom jej 
najužšia časť má len 10 metrov. 
Chodník legendárnou dolinou vás 
povedie okolo skalného obelisku 
zvaného Cukrová homoľa. Jeho 
výška je viac ako 100 metrov 
a patrí k najkrajším na Slovensku.

Za pozornosť stojí aj Historická 
radnica, ktorá sa nachádza sa 
na západnej strane námestia. V štíte 
radnice je umiestnený mestský znak 
prevzatý z pečatidla z roku 1598. 
Na modrom pozadí sú skrížené 
dve banícke kladivá nad zeleným 
trojvrším, z ktorého vyrastajú tri 
zlaté ruže. V blízkosti radnice si 
všimnite spojené drobné obchodíky 
na východnej strane jezuitského 

kostolíka sv. Františka Xaverského, 
ako spomienku na stredovekú tržnicu, 
ktorá obklopovala radnicu.

Obec Háj

Už vás niekto poslal do hája? Tak 
je na čase mu to splniť. Háj – ten 
s veľkým H – je drobná dedinka 
s typickým rázom víkendového 
chalupárstva. Na idylickú scenériu 
dohliada z výšky aspoň desiatich 
metrov socha anjela. Tá je autentic-
kou filmárskou rekvizitou, ostala tu 
po natáčaní trháku Za nepriateľskou 

líniou (2001) s Owenom Wilsonom 
a Geneom Hackmanom. Za zmienku 
stojí aj potok pretekajúci Hájskou 
dolinou. Vďaka výrazným výškovým 
rozdielom potok vytvára sústavu 
perejí, kaskád a desiatich vodopádov 
rôznej veľkosti, známych ako Hájske 
vodopády. Prejdete sa k nim cestou 
vedúcou do Hačavy.

Banícke múzeum v Rožňave

Vlastivedné múzeum so špecia-
lizáciou na baníctvo a hutníctvo 
Gemera, v súčasnosti disponuje 
piatimi samostatnými stálymi 
expozíciami. Zážitkové centrum 
Sentinel, okrem expozícií 
Čas pary, Banské pracoviská 
a Príroda Slovenského krasu, 
zaujme parným nákladným 

automobilom Škoda Sentinel – 
jediným na Slovensku, cestným 
parným valcom – tretím najstarší 
na svete (Oslo, Nový Zéland, 
Rožňava) a  jedinečnou zbierkou 
banských lokomotív a naklada-
čov. Na nádvorí sú umiestnené 
banské mechanizmy a banská 
železnička.

 banmuz.sk

Turistika z Turne nad Bodvou 
cez Zádielsku dolinu

14,9 km
vzdialenosť

4:25 h
čas

Turňa nad Bodvou  3 km d Hradná stráň  2,1 km d Veľký Ščob 
 1,7 km d Okrúhly laz  1,2 km d Na skale  1,3 km d Zádielska 

dolina  3,6 km d Dvorníky Včeláre vlak  2 km

Dvorníky Včeláre
Turistika z Dvorníkov cez Zádielsku dolinu 
do Turne nad Bodvou

17 km
vzdialenosť

5:00 h
čas

Dvorníky-Zádiel, vlak  2 km 
d Zádiel  3,6 km d Zádielska 
dolina  1,3 km d Na skale  
1,2 km d Okrúhly laz  2,3 km 
d Háj  2,6 km  d Hradná 
stráň  0,5 km d Turniansky 
hrad  0,5 km d Hradná stráň 

 3 km d Turňa nad Bodvou

Slavec jaskyňa
Gombasecká jaskyňa (UNESCO)
Jaskyňa, ako prvá na Slovensku, 
začala slúžiť na speleoterapiu. 
Jej najpôsobivejšími priestormi 
sú Mramorová sieň so studňou 
hlbokou 8 metrov alebo sieň 

Hirošima, ktorej dominuje stalagnát 
pripomínajúci atómový hríb. 
Európskou raritou jaskyne sú zas 
snehobiele sklovité brčká, hrubé 
2 až 3 milimetre a dlhé až 3 metre.

 ssj.sk

Dobšiná
Dobšiná, staré banícke mesto 
v hlbokom údolí na rozhraní 
Slovenského rudohoria a Národ-
ného parku Slovenský raj, ponúka 
dobré podmienky na turistiku 
v nádhernej prírode  chránenej 

oblasti. Známy je napríklad 
Dobšinský kopec so svojou 
úžasnou vysokou vyhliadkou 
a tiež každoročné automobilové 
preteky s rovnomenným názvom 
Dobšinský kopec.

Dobšinská vyhliadka
Pod vrcholom Dobšinského kopca 
(974 m n.m.), ktorým sa hadí cesta 
z Dobšinej do Dediniek, sa nachádza 
vyhliadkové odpočívadlo s fascinu-
júcim kruhovým rozhľadom na časť 
Slovenského rudohoria, Sloven-
ského raja, na nádrž Palcmanská 
Maša aj do údolia Dobšinej. Skvelé 

výhľady sa ponúkajú z viacerých 
bodov kopca. 

4,5 km
vzdialenosť

1:35 h
čas

410 m
prevýšenie

Na Dobšinský kopec sa možno dostať po turistickom chodníku  
z centra mesta Dobšiná (od reštaurácie Tri ruže po Hnileckej ulici) 
a následne  okolo Vlčej doliny.

Areál Gombasek
Areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Gombaseckej jaskyne, ďa-
leko od ruchu civilizácie. Je to priam 
ideálne miesto na oddych s celou 
rodinou. Areál navyše postupne 
zveľaďujú nadšenci z dvoch občian-
skych združení (Kikelet a Sine Metu). 
Nájdete tu náučný chodník, pre deti 
kopec miesta na vybláznenie sa a aj 

veľké rodinné ohnisko. Všetko ako 
stvorené na pravú opekačku. Novin-
kou je vyhliadková veža, ktorú tvorí 
zvonica vybudovaná na základoch 
tej pôvodnej. Ak ste zvedaví, ako asi 
vyzeral niekdajší paulínsky kláštor – 
tunajšia najhodnotnejšia gotická 
pamiatka zo 14. storočia - môžete sa 
zapozerať cez Okno do minulosti.

Silická ľadnica (UNESCO)
Aj keď sa nachádza v nadmorskej 
výške len 503 metrov, predsa sa 
v nej celoročne drží ľad. Vďaka 
tomuto fenoménu je najnižšie 
položenou ľadovou jaskyňou 
v Európe. Jaskynná priepasť je 
vytvorená preborením stropu, 
čím sa odkryla strmá skalná 
stena hlboká 91 metrov. Turistom 
je sprístupnená chodníkom 
zo zabezpečenej galérie celoročne. 

Vstup do samotného ústia ľadnice 
je však zakázaný.

Turistika k Silickej ľadnici 
zo stanice Slavec jaskyňa

6,4 km
vzdialenosť

2:00 h
čas

prudšie stúpanie
v strednej časti 

Štítnik
Evanjelický kostol v Štítniku
V evanjelickom kostole s najstar-
ším organom na Slovensku vám 
vyrazia dych pôvodné nástenné 
maľby zo 14. až 16. storočia. Nevy-
čísliteľnú hodnotu má tiež gotická 
bronzová krstiteľnica z roku 1454 
a interiér dopĺňajú renesančno-
-barokové lavice, ktoré patrili 
slávnym štítnickým cechom.
Komentovanú prehliadku môžete absolvovať v čase od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00 počas augustových sobôt. Prehliadku kostola mimo tohto 
času je možné dohodnúť na:   +421 907 337 855 alebo  stitnik@ecav.sk

 gotickacesta.sk

Vodný hrad v Štítniku
Hrad vybudovaný rodom 
štítnických Bebekovcov bol 
postavený na rovine, chránený 
iba okolitými močiarmi. Počas 
stáročí patril k strážnym miestam 
protiosmanskej obrany, preto 
k opevneniu dobudovali okrúhle 
delové bašty a zvýšili aj pozorovaciu 
vežu. Po Rákocziho povstaní bol 
hrad značne poškodený. Koncom 
19. storočia dal vtedajší majiteľ 
hradu Sárkányi opraviť iba jedno 

krídlo a premenili ho tak na kaštieľ, 
ktorý sa zachoval dodnes.

Ochtiná
Ochtinský evanjelický kostol
Komiksy? Stredoveké?? Biblické?!? 
Takto by mohli vyzerať bulvárne titul-
ky článku o gotickom evanjelickom 
kostole v Ochtinej. Figurálna fresková 

výmaľba chrámu z polovice 14. sto-
ročia približovala výjavy zo Svätého 
písma aj pre jednoduchých ľudí, ktorí 
nevedeli písať a čítať.

Prehliadku kostola je možné dohodnúť vopred:
  +421 905 874 096  |   gotickacesta.sk

Ochtinská aragonitová jaskyňa (UNESCO)

Prístupová štôlňa jaskyne pripomí-
na nekonečné eskalátory, ktorými 
sa ponárate stále hlbšie v systé-
me metra veľkomiest. Čaká na vás 
104 schodov a potom už vstúpite 
do sveta dokonalej nádhery, akú je 
schopná vytvoriť snáď iba príroda. 
Ide o jednu z mála sprístupnených 

aragonitových jaskýň na svete, 
jej najstaršie aragonitové útvary 
majú úctythodných 140-tisíc rokov. 
Za najkrajšie miesto je považovaná 
Sieň Mliečnej dráhy, kde biele 
aragonitové strapce v pukline 
na strope vytvárajú vo svetle lámp 
dojem hviezd našej galaxie.

 ssj.sk

Toto leto môžete na Gemer cestovať 
mimoriadnymi Letnými vlakmi 
Železničnej spoločnosti Slovensko. 
A aby ste si Gemer naozaj poriadne 
užili, Košice Región Turizmus 
pre vás pripravil pestrú turistickú 
ponuku. Radi by sme vám viac 
priblížili túto úžasnú lokalitu plnú 

zaujímavých miest, nádherných 
jaskýň a divokej prírody, 
neprebádaných zákutí i pamiatok 
svetového významu. Vyberte 
si z bohatej ponuky Gemera, 
spoznávajte ho a objavujte s našimi 
sprievodcami v rámci skupinových 
aktivít alebo individuálne.

Rožňavská Metercia
Slávny a jedinečný obraz zachy-
táva sv. Annu s jej dcérou Máriou 
a vnukom Ježiškom, ako oddychujú 
pod bukom. V korune stromu im 
hrajú anjeli a v pozadí pracujú baníci. 
Na obraze je detailne zachytená 
celá historická technológia baníckej 
práce. Dielo je najstarším zobrazením 
baníckej činnosti na oltárnom obraze 
v strednej Európe. Neskorogotický 
obraz sv. Anny Samotretej, zvanej 
aj Rožňavská Metercia, visí na stene 
severnej strany Katedrály Nanebo-
vzatia Panny Márie v Rožňave.

Za zmienku v Rožňave určite 
stojí aj kláštor Vincentiek 
z roku 1866, bývalé sídlo banskej 
komory a banského úradu, 
Immaculata – baroková socha 
Panny Márie, Kostol a kláštor 
františkánov, Biskupská 
rezidencia a secesný pomník 
v strede námestia obľúbenej 
Františky Hablawetzovej – 
manželky Dionýza Andrássyho.

Jablonov nad Turňou
Granárium
Historická sýpka zo 17. storočia 
patrila rodu Esterházyovcov 
a panstvu blízkeho hradu Szádvar. 
V súčasnosti poskytuje ideálne pod-
mienky na relax a skvelú kuchyňu. 
A to všetko v príjemnej atmosfére 
rodinného gazdovstva v blízkosti 
vidieckeho romantického penziónu 
priamo v Jablonove nad Turňou.

 granarium.sk

Zaniknutá dedina Derenk (Maďarsko)
Odskočte si za hranice, k našim 
južným susedom, do zanik-
nutej dediny Derenk. V nej žili 
od 18. storočia Gorali – obyvatelia 
slovensko-poľského pomedzia. 
Poľské osídlenie ukončilo 
Hortyho nariadenie v roku 1943, 
na základe ktorého boli obyvatelia 

Derenka vysťahovaní. K dedine 
sa vydáte po zelenej turistickej 
značke na moste ponad riečku 
Turňa, medzi obcami Jablonov 
n. Turňou a Hrušov. Na štátnej 
hranici, v bode Starý les, sa 
napojíte na maďarské značenie 
a pokračujete po modrej.

Hrad Szádvar

Kráľovský hrad Szádvar dal 
postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí. 
Príčinou bolo mongolské dranco-
vanie. Hrad vystriedal mnohých 
majiteľov, ktorí prispeli k jeho 
rozkvetu ale aj zničeniu. Pustne 
od roku 1686, keď sa Viedeň 

rozhodla hrad zbúrať. Odľahlá 
poloha hradu však garantuje 
ničím nerušené vnímanie genia 
loci tohto miesta. Dĺžka trasy 
k hradu Szádvar je z Jablonova 
nad Turňou dlhá 8,3km a zvládne-
te ju približne do 2 hodín.

Lipovník
Zo stanice v Lipovníku je to do Krásnohorského Podhradia a Krásnohorskej 
Dlhej Lúky peši naskok, iba 3 kilometre. Cesta od stanice smerom na západ 
vás navedie na žltú turistickú značku smerujúcu do oboch obcí.

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov
Viete o tom, že na Slovensku stojí 
Tádž Mahál? Aj takto sa hovorí 
o mauzóleu v Krásnohorskom Pod-
hradí, ktoré patrí medzi najväčšie 
architektonické skvosty na našom 
území. Na znak nerozlučnej 
lásky k manželke Františke ho 
dal po jej smrti postaviť v rokoch 
1903-1904 gróf Dionýz Andrássy, 
posledný mužský predstaviteľ 
monockej vetvy Andrássyovcov.
  muzeumbetliar.sk

Andrássyho obrazáreň
je ďalší zo secesných skvostov 
v Krásnohorskom Podhradí. Gróf 
Dionýz Andrássy - milovník ume-
nia - ju nechal postaviť v rokoch 
1908 - 1909.Umiestnil v nej svoju 
zbierku výtvarných diel. Obra-
záreň je pre verejnosť otvorená.

  banmuz.sk

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka
Remeselnícky dom Združenia 
Gemerských remeselníkov je 
miestom, kde sa môžete priučiť 
tradičným postupom remeselníc-
kej tvorby.
V prípade záujmu o remeselné ukážky alebo tvorivé dielne je potrebné 
sa vopred objednať  +421 907 234 314   gomorikezmuvesek.sk

Krásnohorská jaskyňa (Unesco)

Gemer je priam posiaty 
prírodným bohatstvom ukrytým 
pod zemou. Jednou z jaskýň, 
do ktorých môže nakuknúť aj 
verejnosť, je Krásnohorská jasky-
ňa. Prehliadková trasa, na ktorej 
zdolávate drevené lavičky, rebríky 
i laná, vás dovedie až ku gigan-
tickému Kvapľu rožňavských 

jaskyniarov. S výškou 34 metrov 
bol donedávna zapísaný 
v Guinessovej knihe rekordov ako 
najväčší kvapeľ sveta. Prehliadka 
jaskyne je určite nevšedným 
zážitkom z podzemia, no musíte 
ju absolvovať so skúsenými 
vodcami. Vstup do jaskyne si 
preto musíte rezervovať vopred.

 krasnohorska-jaskyna.sk

Vlakom na Gemer

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
Rožňava  jSlavec jPlešivec jŠtítnik j

jOchtiná jSlavošovce

Moldava n/Bodvou jTurňa n/Bodvou j
Dvorníky – Zádiel j Jablonov n/Turňou j Lipovník j

Rožňava jSlavec jaskyňa j Jelšavská Teplica j
Jelšava j Lubeník jRevúca – Muráň

Košice jTurňa n/Bodvou jDvorníky – Zádiel j
jRožňava jBetliar jDobšiná

každá júlová sobota
a štátny sviatok 5.7.2021
(3., 5., 10., 17., 24., 31. 7. 2021)

1.trasa

2.trasa

3.trasa

každá augustová sobota
(7., 14., 21., 28. 8. 2021)

1., 4., 11., 15., 18. 9. 2021



Pre cestujúcich Letnými vlakmi 
na Gemer je tu možnosť absol-
vovať skupinovú aktivitu plnú 
pohybu. Pripravili sme pre vás 
sériu sprevádzaných výletov, 
pešej turistiky a severskej 
chôdze. Okrem zdravého pohybu 
vás čaká návšteva pamiatok za-
písaných na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO, prírodných 

unikátov a neobjavených zákutí 
so sprievodcom. Vyberte si 
ideálny výlet podľa vášho 
gusta či náročnosti a pridajte sa 
k skupine vedenej turistickým 
sprievodcom alebo inštruktorom. 
S našimi sprievodcami sa 
stretnete priamo na výstupnej 
železničnej stanici, kde bude 
sprevádzaná aktivita začínať.

Upozornenie pre účastníkov sprevádzaných
skupinových aktivít (turistika, severská chôdza)
Cena skupinovej sprevádzanej turistiky alebo severskej chôdze je 
jednotná pre všetkých účastníkov 3€/osoba. Vstupy do kultúrnych a prí-
rodných pamiatok si hradia účastníci vo vlastnej réžii. Lístok na sprevá-
dzané aktivity si môžete zakúpiť osobne v Regionálnom informačnom 
bode, Hlavná 48 Košice alebo online na vylety.kosiceregion.com

Organizátor, ani osoba vedúca skupinovú športovú aktivitu nenesú 
zodpovednosť za účastníkov. Pred začatím aktivity, priamo na mieste, to 
každý účastník potvrdí podpísaním prehlásenia o osobnej zodpovednosti. 
V prípade nepriaznivého počasia môžu byť naplánované trasy upravené 
z bezpečnostných dôvodov. Keďže trasy povedú aj horským terénom, 
každý účastník musí mať zabezpečený potrebný výstroj (vhodné turistic-
ké topánky, oblečenie do nepriaznivého počasia). Prosíme, zabezpečte si 
tiež dostatok tekutín a občerstvenia.

Tri jaskyne za jeden deň
4. september 2021

Vedeli ste, že v Slovenskom 
krase sa nachádza až tisícka jaskýň 
a priepastí? Je to vlastne svetová 
rarita. Vydajte sa s nami na skupino-
vú jaskyniarsku odyseu Slovenským 
krasom so začiatkom v Slavci, odkiaľ 
sa presunieme do areálu Gombasek. 
Tam môžete navštíviť Gombaseckú 
jaskyňu, dopriať si výhľad z vy-
hliadkovej veže či nazrieť cez Okno 
do minulosti na najvzácnejšiu 
pamiatku areálu -  gotický paulínsky 
kláštor. Prv však prudším stúpaním 
prejdeme k Silickej ľadnici, unikátu 
Slovenského krasu, a odtiaľ len 

kúsok k Babskej diere – 46 metrov 
dlhej jaskynnej  priepasti – nálezisku 
kultového sídla kyjatickej kultúry. 
Toto miesto je svedkom krvavých 
obradov mladšej doby kamennej. 
Dôkazom je nález masky vyrobenej  
z tvárovej lebky človeka, ktorá sa 
používala pri kultových obradoch 
s ľudskými obeťami. Vrátime sa 
do gombaseckého areálu, ktorý 
je ideálnym miestom na oddych 
s celou rodinou. Nájdete tu náučný 
chodník aj veľké rodinné ohnisko 
na super opekačku. Nezabudnite si 
pribaliť občerstvenie a pitný režim.

12,8 km
vzdialenosť

4 h
čas

430 m
prevýšenie

Slavec - jaskyňa
výstupná stanica

Na návštevu
 za Železným grófom
10. júl 2021

Objavte nordic walking – severskú 
chôdzu ako nový druh športu! Je 
to bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu 
kondície. Trasu zo stanice z Betliara
povedie inštruktorka severskej 
chôdze. Čo spolu objavíme? 
Prechádzkou obcou sa dostaneme 
k luxusnému sídlu „Železného 
grófa“ – Kaštieľu Betliar. 
Na začiatok nás čaká trochu 
teórie o severskej chôdzi a krátka 
rozcvička. Chodníkmi historického 
parku, kde nie sú iba vzácne druhy 
stromov, ale i romantické vodné 

plochy a historické stavby, 
spolu s kaštieľom vytvárajúce 
ladný celok, si precvičíme 
samotnú techniku chôdze. Podľa 
zdatnosti skupiny a času môžeme 
navštíviť osady Nižná Maša (1 km 
južne od Betliara), kde sa pozrieme 
na Jakobyho alebo aj Tomášovú 
Hutu. Zabavíme sa skupinovými 
cvičeniami na stabilitu a koordiná-
ciu, tabatou a jógou, všetko v duchu 
severskej chôdze a s paličkami. 
Priestor bude aj na individuálnu 
návštevu expozícii Kaštieľa Betliar 
a občerstvenie.

6 - 10 km
vzdialenosť
(podľa zdatnosti 
skupiny)

3 h
čas

Betliar
výstupná
stanica

Paličky na aktivitu 
vám zabezpečíme.

Sprevádzaná pešia turistika Nordic WalkingDobrodružstvo
 v Slavošovskom tuneli
28. august 2021
Na tejto spoločnej turistickej potul-
ke si posvietime na Slavošovce. A to 
úplne doslovne – baterkami a čelov-
kami. Pomôžu nám zorinetovať sa 
v tme Slavošovského tunela. Ten 
je vskutku zaujímavou technickou 
pamiatkou. Tunelom, ktorý stavali 
ako súčasť železničnej trate, totiž 
nikdy žiaden vlak neprešiel. Napriek 
tomu tunel pod Homôlkou vždy 
spájal a spája ľudí z dvoch dolín. 
Návštevníci prechádzajú tunelom 
45 minút v úplnej tme, len s pomo-
cou bateriek. V Slavošovciach sa 
nachádza aj rodný dom najzná-
mejšieho zberateľa slovenských 
povestí a rozprávok Pavla Emanuela 
Dobšinského, ktorý môžete indivi-
duálne navštíviť po túre. Tamojšia 
expozícia nie je určená len deťom, 
dospelých isto upúta zbierka 
rôznojazyčných vydaní známych 
rozprávok. Lesopark pár kilometrov 
za obcou, dobre prístupný lesnou 
cestou (cca 20 minút), ukrýva 
poriadnu divočinu. Vlk , medveď, 
srnka či diviak – skrátka všetky 
zvieratá sú tu ako doma. Nemusíte 
sa ich však báť, sú vyrezané z dreva. 
V rozprávkovom areáli ideálnom 
pre rodiny s deťmi ožívajú hrdinovia 

príbehov, na ktorých vyrástol každý 
z nás. Pre turistov, ktorí si chcú 
dať viac do tela, máme pripravenú 
možnosť pokračovať okruhom 
cez Koprášsky tunel a Mníšansky 
viadukt späť do Slavošoviec. 
Rodinky s menšími deťmi nemusia 
absolvovať celú trasu tunelmi, ale 
môžu stráviť popoludnie pri ohnisku 
v areáli Rozpravkáreň. Pribaľte si 
teda do batohov dobroty na ope-
kanie, občerstvenie a pitný režim. 
Nezabudnite na baterky do tunela!

12 km
vzdialenosť

4 h
čas

320 m
prevýšenie

Slavošovce
výstupná stanica

Slavošovce d Kopráš d Mníšanský viadukt a späť 

Ochtinské poklady
14. august 2021
Objavte s nami svetové poklady 
ukrývajúce sa v dedinke Ochtiná, 
navštívte unikátnu aragonitovú 
jaskyňu,  doprajte si turistiku 
v divokej prírode a relax v Penzióne 
Hrádok. Spoločnú sprevádzanú túru 
začneme v nenápadnej obci Ochtiná, 
kde za hrubými kostolnými múrmi 
spoznáme gotické fresky, poetické 
nástenné maľby neznámeho Majstra 
ochtinského presbytéria, so silným 
akcentom talianskych umelcov. Peši 
si zájdeme k Ochtinskej aragonitovej 
jaskyni, ktorá má sotva na svete 
páru, najbližšiu podobnú by ste našli 

až v južnej Amerike. Z jaskynnej 
siene Mliečnej dráhy sa poberieme 
spoločne späť k vlaku do Ochtinej. 
Na výlet si pripravte občerstvenie 
a pitný režim. 

9 km
vzdialenosť

3 h
čas

425 m
prevýšenie

Ochtiná
výstupná stanica

 Vlakom
 na Gemer

vylety.kosiceregion.com

Ponuka služieb
Turňa nad Bodvou
Penzión Réva

 penzionreva.sk
 +421 903 631 662  |  

Reštaurácia Pod Hradom
 restauraciapodhradom.sk
 +421 55 466 22 70

    +421 915 449 231  |  

Reštaurácia Fortuna
 resti.sk
 +421 904 126 617 | 

Zádielska chata
 +421 58 797 92 22 |  

Bufet Zádiel
 +421 905 260 713 | 

Rožňava
TIK Rožňava

 tikroznava.sk
 +421 948 205 226 | 

Reštaurácia Tri ruže
 triruze.sk
 +421 58 734 49 54 |  

Castello
 +421 905 262 521 | 

Caffe Sana
 +421 905 869 233 | 

Piroška
 +421 58 734 44 88 |  

Betliar
Barónka B&B

 +421 910 405 569 |  

Penzión pri kaštieli Betliar
 kastielbetliar.sk
 +421 915 909 010 |  

Bufet Spanga
 +421 58 798 31 18 | 

Dobšiná
MarVin

 +421 905 826 165 |  

Chata na Slnečnom kopci
 +421 904 347 375 | 

Pod Muranikmi
 +421 908 975 923 | 

Stará Horáreň
 +421 905 486 162 | 

Bistro Viet DaMi
 +421 919 466 707 | 

Plešivec
Pizza Piazza Grill Bar

 +421 911 214 033 | 

Štítnik
PizzaCaffe za kostolom

 +421 949 657 654 | 

Košice Región Turizmus
  +421 55 30 505 30                  info@kosiceregion.com  

  Hlavná 48 | 040 01 Košice     www.kosiceregion.com

Z Ochtinej do Ochtinskej
Z obce Ochtiná vedie k Ochtinskej 
aragonitovej jaskyni jediná 
turistická cesta. Chodník poskytuje 

priestor na aktívny i pasívny relax. 
Na trase sú altánky s posedením 
pri ohnisku a zábavky pre deti. 

 ssj.sk

Turistika k Ochtinskej aragonitovej jaskyni
3,3 km
vzdialenosť

1:15 h
čas

350 m
stúpanie

25 m
klesanie

Krátka trasa s prudkým stúpaním v jej strednej časti.
Obec Ochtiná  3,3 km d Ochtinská aragonitová jaskyňa

Slavošovce
Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
Obzrite si miesto, kde sa narodil 
azda najznámejší zberateľ pros-
tonárodných slovenských povestí 
a rozprávok. A tunajšia expozícia 
vôbec nemusí zaujať iba neplno-
letých milovníkov fantastických 
príbehov. Práve naopak, dospelých 
iste upúta zbierka rôznojazyčných 
vydaní Dobšinského rozprávok. 
Jedinečná slovenská exotika...

Slavošovský tunel

Na počiatku bol tunel. A tak to aj 
ostalo. Nikdy totiž neslúžil na to, 
kvôli čomu ho postavili. Napriek 
tomu tento tunel spája ľudí. 
Spája dve doliny, medzi ktorými 
niet inej cesty. Slavošovským 
tunelom pod Homôlkou mali pô-

vodne premávať vlaky, no nikdy 
sa tak nestalo. Dnes sa technická 
pamiatka spája s dobrodružnou 
turistikou a cykloturistikou. 
Na výlet si nezabudnite pribaliť 
baterku, čelovku alebo svetlo 
na bicykel.

Lesopark - Rozprávkáreň
Lesopark pár kilometrov za obcou 
Slavošovce, dobre prístupný 
lesnou cestou, ukrýva poriadnu 
divočinu. Vlk, medveď, srnka, 
jeleň alebo diviak – skrátka všetky 
zvieratá, ktoré sú v tomto prostredí 
doma. Nemusíte sa ich však báť, 

sú vyrezané z dreva. Nájdete tu aj 
prístrešok s mohutnými drevenými 
kreslami, hojdačku a horský potô-
čik s jazierkom a vodným kolesom, 
na ktoré dohliada vodník s vílou. 
Všetkému tu kraľuje Jánošíkova 
socha na vrchole skaly.

Lístky na Letné vlaky si zakúpite na predajných 
miestach ZSSK a.s. alebo online na www.zssk.sk

Letné vlaky na Gemer podporili aj

Košice jMuráň
3.trasa

Košice jSlavošovce
2.trasa

Košice jBetliar
1.trasa

S finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky



Pre cestujúcich Letnými vlakmi 
na Gemer je tu možnosť absol-
vovať skupinovú aktivitu plnú 
pohybu. Pripravili sme pre vás 
sériu sprevádzaných výletov, 
pešej turistiky a severskej 
chôdze. Okrem zdravého pohybu 
vás čaká návšteva pamiatok za-
písaných na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO, prírodných 

unikátov a neobjavených zákutí 
so sprievodcom. Vyberte si 
ideálny výlet podľa vášho 
gusta či náročnosti a pridajte sa 
k skupine vedenej turistickým 
sprievodcom alebo inštruktorom. 
S našimi sprievodcami sa 
stretnete priamo na výstupnej 
železničnej stanici, kde bude 
sprevádzaná aktivita začínať.

Upozornenie pre účastníkov sprevádzaných
skupinových aktivít (turistika, severská chôdza)
Cena skupinovej sprevádzanej turistiky alebo severskej chôdze je 
jednotná pre všetkých účastníkov 3€/osoba. Vstupy do kultúrnych a prí-
rodných pamiatok si hradia účastníci vo vlastnej réžii. Lístok na sprevá-
dzané aktivity si môžete zakúpiť osobne v Regionálnom informačnom 
bode, Hlavná 48 Košice alebo online na vylety.kosiceregion.com

Organizátor, ani osoba vedúca skupinovú športovú aktivitu nenesú 
zodpovednosť za účastníkov. Pred začatím aktivity, priamo na mieste, to 
každý účastník potvrdí podpísaním prehlásenia o osobnej zodpovednosti. 
V prípade nepriaznivého počasia môžu byť naplánované trasy upravené 
z bezpečnostných dôvodov. Keďže trasy povedú aj horským terénom, 
každý účastník musí mať zabezpečený potrebný výstroj (vhodné turistic-
ké topánky, oblečenie do nepriaznivého počasia). Prosíme, zabezpečte si 
tiež dostatok tekutín a občerstvenia.

Tri jaskyne za jeden deň
4. september 2021

Vedeli ste, že v Slovenskom 
krase sa nachádza až tisícka jaskýň 
a priepastí? Je to vlastne svetová 
rarita. Vydajte sa s nami na skupino-
vú jaskyniarsku odyseu Slovenským 
krasom so začiatkom v Slavci, odkiaľ 
sa presunieme do areálu Gombasek. 
Tam môžete navštíviť Gombaseckú 
jaskyňu, dopriať si výhľad z vy-
hliadkovej veže či nazrieť cez Okno 
do minulosti na najvzácnejšiu 
pamiatku areálu -  gotický paulínsky 
kláštor. Prv však prudším stúpaním 
prejdeme k Silickej ľadnici, unikátu 
Slovenského krasu, a odtiaľ len 

kúsok k Babskej diere – 46 metrov 
dlhej jaskynnej  priepasti – nálezisku 
kultového sídla kyjatickej kultúry. 
Toto miesto je svedkom krvavých 
obradov mladšej doby kamennej. 
Dôkazom je nález masky vyrobenej  
z tvárovej lebky človeka, ktorá sa 
používala pri kultových obradoch 
s ľudskými obeťami. Vrátime sa 
do gombaseckého areálu, ktorý 
je ideálnym miestom na oddych 
s celou rodinou. Nájdete tu náučný 
chodník aj veľké rodinné ohnisko 
na super opekačku. Nezabudnite si 
pribaliť občerstvenie a pitný režim.

12,8 km
vzdialenosť

4 h
čas

430 m
prevýšenie

Slavec - jaskyňa
výstupná stanica

Na návštevu
 za Železným grófom
10. júl 2021

Objavte nordic walking – severskú 
chôdzu ako nový druh športu! Je 
to bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu 
kondície. Trasu zo stanice z Betliara
povedie inštruktorka severskej 
chôdze. Čo spolu objavíme? 
Prechádzkou obcou sa dostaneme 
k luxusnému sídlu „Železného 
grófa“ – Kaštieľu Betliar. 
Na začiatok nás čaká trochu 
teórie o severskej chôdzi a krátka 
rozcvička. Chodníkmi historického 
parku, kde nie sú iba vzácne druhy 
stromov, ale i romantické vodné 

plochy a historické stavby, 
spolu s kaštieľom vytvárajúce 
ladný celok, si precvičíme 
samotnú techniku chôdze. Podľa 
zdatnosti skupiny a času môžeme 
navštíviť osady Nižná Maša (1 km 
južne od Betliara), kde sa pozrieme 
na Jakobyho alebo aj Tomášovú 
Hutu. Zabavíme sa skupinovými 
cvičeniami na stabilitu a koordiná-
ciu, tabatou a jógou, všetko v duchu 
severskej chôdze a s paličkami. 
Priestor bude aj na individuálnu 
návštevu expozícii Kaštieľa Betliar 
a občerstvenie.

6 - 10 km
vzdialenosť
(podľa zdatnosti 
skupiny)

3 h
čas

Betliar
výstupná
stanica

Paličky na aktivitu 
vám zabezpečíme.

Sprevádzaná pešia turistika Nordic WalkingDobrodružstvo
 v Slavošovskom tuneli
28. august 2021
Na tejto spoločnej turistickej potul-
ke si posvietime na Slavošovce. A to 
úplne doslovne – baterkami a čelov-
kami. Pomôžu nám zorinetovať sa 
v tme Slavošovského tunela. Ten 
je vskutku zaujímavou technickou 
pamiatkou. Tunelom, ktorý stavali 
ako súčasť železničnej trate, totiž 
nikdy žiaden vlak neprešiel. Napriek 
tomu tunel pod Homôlkou vždy 
spájal a spája ľudí z dvoch dolín. 
Návštevníci prechádzajú tunelom 
45 minút v úplnej tme, len s pomo-
cou bateriek. V Slavošovciach sa 
nachádza aj rodný dom najzná-
mejšieho zberateľa slovenských 
povestí a rozprávok Pavla Emanuela 
Dobšinského, ktorý môžete indivi-
duálne navštíviť po túre. Tamojšia 
expozícia nie je určená len deťom, 
dospelých isto upúta zbierka 
rôznojazyčných vydaní známych 
rozprávok. Lesopark pár kilometrov 
za obcou, dobre prístupný lesnou 
cestou (cca 20 minút), ukrýva 
poriadnu divočinu. Vlk , medveď, 
srnka či diviak – skrátka všetky 
zvieratá sú tu ako doma. Nemusíte 
sa ich však báť, sú vyrezané z dreva. 
V rozprávkovom areáli ideálnom 
pre rodiny s deťmi ožívajú hrdinovia 

príbehov, na ktorých vyrástol každý 
z nás. Pre turistov, ktorí si chcú 
dať viac do tela, máme pripravenú 
možnosť pokračovať okruhom 
cez Koprášsky tunel a Mníšansky 
viadukt späť do Slavošoviec. 
Rodinky s menšími deťmi nemusia 
absolvovať celú trasu tunelmi, ale 
môžu stráviť popoludnie pri ohnisku 
v areáli Rozpravkáreň. Pribaľte si 
teda do batohov dobroty na ope-
kanie, občerstvenie a pitný režim. 
Nezabudnite na baterky do tunela!

12 km
vzdialenosť

4 h
čas

320 m
prevýšenie

Slavošovce
výstupná stanica

Slavošovce d Kopráš d Mníšanský viadukt a späť 

Ochtinské poklady
14. august 2021
Objavte s nami svetové poklady 
ukrývajúce sa v dedinke Ochtiná, 
navštívte unikátnu aragonitovú 
jaskyňu,  doprajte si turistiku 
v divokej prírode a relax v Penzióne 
Hrádok. Spoločnú sprevádzanú túru 
začneme v nenápadnej obci Ochtiná, 
kde za hrubými kostolnými múrmi 
spoznáme gotické fresky, poetické 
nástenné maľby neznámeho Majstra 
ochtinského presbytéria, so silným 
akcentom talianskych umelcov. Peši 
si zájdeme k Ochtinskej aragonitovej 
jaskyni, ktorá má sotva na svete 
páru, najbližšiu podobnú by ste našli 

až v južnej Amerike. Z jaskynnej 
siene Mliečnej dráhy sa poberieme 
spoločne späť k vlaku do Ochtinej. 
Na výlet si pripravte občerstvenie 
a pitný režim. 

9 km
vzdialenosť

3 h
čas

425 m
prevýšenie

Ochtiná
výstupná stanica

 Vlakom
 na Gemer

vylety.kosiceregion.com

Ponuka služieb
Turňa nad Bodvou
Penzión Réva

 penzionreva.sk
 +421 903 631 662  |  

Reštaurácia Pod Hradom
 restauraciapodhradom.sk
 +421 55 466 22 70

    +421 915 449 231  |  

Reštaurácia Fortuna
 resti.sk
 +421 904 126 617 | 

Zádielska chata
 +421 58 797 92 22 |  

Bufet Zádiel
 +421 905 260 713 | 

Rožňava
TIK Rožňava

 tikroznava.sk
 +421 948 205 226 | 

Reštaurácia Tri ruže
 triruze.sk
 +421 58 734 49 54 |  

Castello
 +421 905 262 521 | 

Caffe Sana
 +421 905 869 233 | 

Piroška
 +421 58 734 44 88 |  

Betliar
Barónka B&B

 +421 910 405 569 |  

Penzión pri kaštieli Betliar
 kastielbetliar.sk
 +421 915 909 010 |  

Bufet Spanga
 +421 58 798 31 18 | 

Dobšiná
MarVin

 +421 905 826 165 |  

Chata na Slnečnom kopci
 +421 904 347 375 | 

Pod Muranikmi
 +421 908 975 923 | 

Stará Horáreň
 +421 905 486 162 | 

Bistro Viet DaMi
 +421 919 466 707 | 

Plešivec
Pizza Piazza Grill Bar

 +421 911 214 033 | 

Štítnik
PizzaCaffe za kostolom

 +421 949 657 654 | 

Košice Región Turizmus
  +421 55 30 505 30                  info@kosiceregion.com  

  Hlavná 48 | 040 01 Košice     www.kosiceregion.com

Z Ochtinej do Ochtinskej
Z obce Ochtiná vedie k Ochtinskej 
aragonitovej jaskyni jediná 
turistická cesta. Chodník poskytuje 

priestor na aktívny i pasívny relax. 
Na trase sú altánky s posedením 
pri ohnisku a zábavky pre deti. 

 ssj.sk

Turistika k Ochtinskej aragonitovej jaskyni
3,3 km
vzdialenosť

1:15 h
čas

350 m
stúpanie

25 m
klesanie

Krátka trasa s prudkým stúpaním v jej strednej časti.
Obec Ochtiná  3,3 km d Ochtinská aragonitová jaskyňa

Slavošovce
Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
Obzrite si miesto, kde sa narodil 
azda najznámejší zberateľ pros-
tonárodných slovenských povestí 
a rozprávok. A tunajšia expozícia 
vôbec nemusí zaujať iba neplno-
letých milovníkov fantastických 
príbehov. Práve naopak, dospelých 
iste upúta zbierka rôznojazyčných 
vydaní Dobšinského rozprávok. 
Jedinečná slovenská exotika...

Slavošovský tunel

Na počiatku bol tunel. A tak to aj 
ostalo. Nikdy totiž neslúžil na to, 
kvôli čomu ho postavili. Napriek 
tomu tento tunel spája ľudí. 
Spája dve doliny, medzi ktorými 
niet inej cesty. Slavošovským 
tunelom pod Homôlkou mali pô-

vodne premávať vlaky, no nikdy 
sa tak nestalo. Dnes sa technická 
pamiatka spája s dobrodružnou 
turistikou a cykloturistikou. 
Na výlet si nezabudnite pribaliť 
baterku, čelovku alebo svetlo 
na bicykel.

Lesopark - Rozprávkáreň
Lesopark pár kilometrov za obcou 
Slavošovce, dobre prístupný 
lesnou cestou, ukrýva poriadnu 
divočinu. Vlk, medveď, srnka, 
jeleň alebo diviak – skrátka všetky 
zvieratá, ktoré sú v tomto prostredí 
doma. Nemusíte sa ich však báť, 

sú vyrezané z dreva. Nájdete tu aj 
prístrešok s mohutnými drevenými 
kreslami, hojdačku a horský potô-
čik s jazierkom a vodným kolesom, 
na ktoré dohliada vodník s vílou. 
Všetkému tu kraľuje Jánošíkova 
socha na vrchole skaly.

Lístky na Letné vlaky si zakúpite na predajných 
miestach ZSSK a.s. alebo online na www.zssk.sk

Letné vlaky na Gemer podporili aj

Košice jMuráň
3.trasa

Košice jSlavošovce
2.trasa

Košice jBetliar
1.trasa

S finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky



Pre cestujúcich Letnými vlakmi 
na Gemer je tu možnosť absol-
vovať skupinovú aktivitu plnú 
pohybu. Pripravili sme pre vás 
sériu sprevádzaných výletov, 
pešej turistiky a severskej 
chôdze. Okrem zdravého pohybu 
vás čaká návšteva pamiatok za-
písaných na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO, prírodných 

unikátov a neobjavených zákutí 
so sprievodcom. Vyberte si 
ideálny výlet podľa vášho 
gusta či náročnosti a pridajte sa 
k skupine vedenej turistickým 
sprievodcom alebo inštruktorom. 
S našimi sprievodcami sa 
stretnete priamo na výstupnej 
železničnej stanici, kde bude 
sprevádzaná aktivita začínať.

Upozornenie pre účastníkov sprevádzaných
skupinových aktivít (turistika, severská chôdza)
Cena skupinovej sprevádzanej turistiky alebo severskej chôdze je 
jednotná pre všetkých účastníkov 3€/osoba. Vstupy do kultúrnych a prí-
rodných pamiatok si hradia účastníci vo vlastnej réžii. Lístok na sprevá-
dzané aktivity si môžete zakúpiť osobne v Regionálnom informačnom 
bode, Hlavná 48 Košice alebo online na vylety.kosiceregion.com

Organizátor, ani osoba vedúca skupinovú športovú aktivitu nenesú 
zodpovednosť za účastníkov. Pred začatím aktivity, priamo na mieste, to 
každý účastník potvrdí podpísaním prehlásenia o osobnej zodpovednosti. 
V prípade nepriaznivého počasia môžu byť naplánované trasy upravené 
z bezpečnostných dôvodov. Keďže trasy povedú aj horským terénom, 
každý účastník musí mať zabezpečený potrebný výstroj (vhodné turistic-
ké topánky, oblečenie do nepriaznivého počasia). Prosíme, zabezpečte si 
tiež dostatok tekutín a občerstvenia.

Tri jaskyne za jeden deň
4. september 2021

Vedeli ste, že v Slovenskom 
krase sa nachádza až tisícka jaskýň 
a priepastí? Je to vlastne svetová 
rarita. Vydajte sa s nami na skupino-
vú jaskyniarsku odyseu Slovenským 
krasom so začiatkom v Slavci, odkiaľ 
sa presunieme do areálu Gombasek. 
Tam môžete navštíviť Gombaseckú 
jaskyňu, dopriať si výhľad z vy-
hliadkovej veže či nazrieť cez Okno 
do minulosti na najvzácnejšiu 
pamiatku areálu -  gotický paulínsky 
kláštor. Prv však prudším stúpaním 
prejdeme k Silickej ľadnici, unikátu 
Slovenského krasu, a odtiaľ len 

kúsok k Babskej diere – 46 metrov 
dlhej jaskynnej  priepasti – nálezisku 
kultového sídla kyjatickej kultúry. 
Toto miesto je svedkom krvavých 
obradov mladšej doby kamennej. 
Dôkazom je nález masky vyrobenej  
z tvárovej lebky človeka, ktorá sa 
používala pri kultových obradoch 
s ľudskými obeťami. Vrátime sa 
do gombaseckého areálu, ktorý 
je ideálnym miestom na oddych 
s celou rodinou. Nájdete tu náučný 
chodník aj veľké rodinné ohnisko 
na super opekačku. Nezabudnite si 
pribaliť občerstvenie a pitný režim.

12,8 km
vzdialenosť

4 h
čas

430 m
prevýšenie

Slavec - jaskyňa
výstupná stanica

Na návštevu
 za Železným grófom
10. júl 2021

Objavte nordic walking – severskú 
chôdzu ako nový druh športu! Je 
to bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu 
kondície. Trasu zo stanice z Betliara
povedie inštruktorka severskej 
chôdze. Čo spolu objavíme? 
Prechádzkou obcou sa dostaneme 
k luxusnému sídlu „Železného 
grófa“ – Kaštieľu Betliar. 
Na začiatok nás čaká trochu 
teórie o severskej chôdzi a krátka 
rozcvička. Chodníkmi historického 
parku, kde nie sú iba vzácne druhy 
stromov, ale i romantické vodné 

plochy a historické stavby, 
spolu s kaštieľom vytvárajúce 
ladný celok, si precvičíme 
samotnú techniku chôdze. Podľa 
zdatnosti skupiny a času môžeme 
navštíviť osady Nižná Maša (1 km 
južne od Betliara), kde sa pozrieme 
na Jakobyho alebo aj Tomášovú 
Hutu. Zabavíme sa skupinovými 
cvičeniami na stabilitu a koordiná-
ciu, tabatou a jógou, všetko v duchu 
severskej chôdze a s paličkami. 
Priestor bude aj na individuálnu 
návštevu expozícii Kaštieľa Betliar 
a občerstvenie.

6 - 10 km
vzdialenosť
(podľa zdatnosti 
skupiny)

3 h
čas

Betliar
výstupná
stanica

Paličky na aktivitu 
vám zabezpečíme.

Sprevádzaná pešia turistika Nordic WalkingDobrodružstvo
 v Slavošovskom tuneli
28. august 2021
Na tejto spoločnej turistickej potul-
ke si posvietime na Slavošovce. A to 
úplne doslovne – baterkami a čelov-
kami. Pomôžu nám zorinetovať sa 
v tme Slavošovského tunela. Ten 
je vskutku zaujímavou technickou 
pamiatkou. Tunelom, ktorý stavali 
ako súčasť železničnej trate, totiž 
nikdy žiaden vlak neprešiel. Napriek 
tomu tunel pod Homôlkou vždy 
spájal a spája ľudí z dvoch dolín. 
Návštevníci prechádzajú tunelom 
45 minút v úplnej tme, len s pomo-
cou bateriek. V Slavošovciach sa 
nachádza aj rodný dom najzná-
mejšieho zberateľa slovenských 
povestí a rozprávok Pavla Emanuela 
Dobšinského, ktorý môžete indivi-
duálne navštíviť po túre. Tamojšia 
expozícia nie je určená len deťom, 
dospelých isto upúta zbierka 
rôznojazyčných vydaní známych 
rozprávok. Lesopark pár kilometrov 
za obcou, dobre prístupný lesnou 
cestou (cca 20 minút), ukrýva 
poriadnu divočinu. Vlk , medveď, 
srnka či diviak – skrátka všetky 
zvieratá sú tu ako doma. Nemusíte 
sa ich však báť, sú vyrezané z dreva. 
V rozprávkovom areáli ideálnom 
pre rodiny s deťmi ožívajú hrdinovia 

príbehov, na ktorých vyrástol každý 
z nás. Pre turistov, ktorí si chcú 
dať viac do tela, máme pripravenú 
možnosť pokračovať okruhom 
cez Koprášsky tunel a Mníšansky 
viadukt späť do Slavošoviec. 
Rodinky s menšími deťmi nemusia 
absolvovať celú trasu tunelmi, ale 
môžu stráviť popoludnie pri ohnisku 
v areáli Rozpravkáreň. Pribaľte si 
teda do batohov dobroty na ope-
kanie, občerstvenie a pitný režim. 
Nezabudnite na baterky do tunela!

12 km
vzdialenosť

4 h
čas

320 m
prevýšenie

Slavošovce
výstupná stanica

Slavošovce d Kopráš d Mníšanský viadukt a späť 

Ochtinské poklady
14. august 2021
Objavte s nami svetové poklady 
ukrývajúce sa v dedinke Ochtiná, 
navštívte unikátnu aragonitovú 
jaskyňu,  doprajte si turistiku 
v divokej prírode a relax v Penzióne 
Hrádok. Spoločnú sprevádzanú túru 
začneme v nenápadnej obci Ochtiná, 
kde za hrubými kostolnými múrmi 
spoznáme gotické fresky, poetické 
nástenné maľby neznámeho Majstra 
ochtinského presbytéria, so silným 
akcentom talianskych umelcov. Peši 
si zájdeme k Ochtinskej aragonitovej 
jaskyni, ktorá má sotva na svete 
páru, najbližšiu podobnú by ste našli 

až v južnej Amerike. Z jaskynnej 
siene Mliečnej dráhy sa poberieme 
spoločne späť k vlaku do Ochtinej. 
Na výlet si pripravte občerstvenie 
a pitný režim. 

9 km
vzdialenosť

3 h
čas

425 m
prevýšenie

Ochtiná
výstupná stanica

 Vlakom
 na Gemer

vylety.kosiceregion.com

Ponuka služieb
Turňa nad Bodvou
Penzión Réva

 penzionreva.sk
 +421 903 631 662  |  

Reštaurácia Pod Hradom
 restauraciapodhradom.sk
 +421 55 466 22 70

    +421 915 449 231  |  

Reštaurácia Fortuna
 resti.sk
 +421 904 126 617 | 

Zádielska chata
 +421 58 797 92 22 |  

Bufet Zádiel
 +421 905 260 713 | 

Rožňava
TIK Rožňava

 tikroznava.sk
 +421 948 205 226 | 

Reštaurácia Tri ruže
 triruze.sk
 +421 58 734 49 54 |  

Castello
 +421 905 262 521 | 

Caffe Sana
 +421 905 869 233 | 

Piroška
 +421 58 734 44 88 |  

Betliar
Barónka B&B

 +421 910 405 569 |  

Penzión pri kaštieli Betliar
 kastielbetliar.sk
 +421 915 909 010 |  

Bufet Spanga
 +421 58 798 31 18 | 

Dobšiná
MarVin

 +421 905 826 165 |  

Chata na Slnečnom kopci
 +421 904 347 375 | 

Pod Muranikmi
 +421 908 975 923 | 

Stará Horáreň
 +421 905 486 162 | 

Bistro Viet DaMi
 +421 919 466 707 | 

Plešivec
Pizza Piazza Grill Bar

 +421 911 214 033 | 

Štítnik
PizzaCaffe za kostolom

 +421 949 657 654 | 

Košice Región Turizmus
  +421 55 30 505 30                  info@kosiceregion.com  

  Hlavná 48 | 040 01 Košice     www.kosiceregion.com

Z Ochtinej do Ochtinskej
Z obce Ochtiná vedie k Ochtinskej 
aragonitovej jaskyni jediná 
turistická cesta. Chodník poskytuje 

priestor na aktívny i pasívny relax. 
Na trase sú altánky s posedením 
pri ohnisku a zábavky pre deti. 

 ssj.sk

Turistika k Ochtinskej aragonitovej jaskyni
3,3 km
vzdialenosť

1:15 h
čas

350 m
stúpanie

25 m
klesanie

Krátka trasa s prudkým stúpaním v jej strednej časti.
Obec Ochtiná  3,3 km d Ochtinská aragonitová jaskyňa

Slavošovce
Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
Obzrite si miesto, kde sa narodil 
azda najznámejší zberateľ pros-
tonárodných slovenských povestí 
a rozprávok. A tunajšia expozícia 
vôbec nemusí zaujať iba neplno-
letých milovníkov fantastických 
príbehov. Práve naopak, dospelých 
iste upúta zbierka rôznojazyčných 
vydaní Dobšinského rozprávok. 
Jedinečná slovenská exotika...

Slavošovský tunel

Na počiatku bol tunel. A tak to aj 
ostalo. Nikdy totiž neslúžil na to, 
kvôli čomu ho postavili. Napriek 
tomu tento tunel spája ľudí. 
Spája dve doliny, medzi ktorými 
niet inej cesty. Slavošovským 
tunelom pod Homôlkou mali pô-

vodne premávať vlaky, no nikdy 
sa tak nestalo. Dnes sa technická 
pamiatka spája s dobrodružnou 
turistikou a cykloturistikou. 
Na výlet si nezabudnite pribaliť 
baterku, čelovku alebo svetlo 
na bicykel.

Lesopark - Rozprávkáreň
Lesopark pár kilometrov za obcou 
Slavošovce, dobre prístupný 
lesnou cestou, ukrýva poriadnu 
divočinu. Vlk, medveď, srnka, 
jeleň alebo diviak – skrátka všetky 
zvieratá, ktoré sú v tomto prostredí 
doma. Nemusíte sa ich však báť, 

sú vyrezané z dreva. Nájdete tu aj 
prístrešok s mohutnými drevenými 
kreslami, hojdačku a horský potô-
čik s jazierkom a vodným kolesom, 
na ktoré dohliada vodník s vílou. 
Všetkému tu kraľuje Jánošíkova 
socha na vrchole skaly.

Lístky na Letné vlaky si zakúpite na predajných 
miestach ZSSK a.s. alebo online na www.zssk.sk

Letné vlaky na Gemer podporili aj

Košice jMuráň
3.trasa

Košice jSlavošovce
2.trasa

Košice jBetliar
1.trasa

S finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky



Pre cestujúcich Letnými vlakmi 
na Gemer je tu možnosť absol-
vovať skupinovú aktivitu plnú 
pohybu. Pripravili sme pre vás 
sériu sprevádzaných výletov, 
pešej turistiky a severskej 
chôdze. Okrem zdravého pohybu 
vás čaká návšteva pamiatok za-
písaných na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO, prírodných 

unikátov a neobjavených zákutí 
so sprievodcom. Vyberte si 
ideálny výlet podľa vášho 
gusta či náročnosti a pridajte sa 
k skupine vedenej turistickým 
sprievodcom alebo inštruktorom. 
S našimi sprievodcami sa 
stretnete priamo na výstupnej 
železničnej stanici, kde bude 
sprevádzaná aktivita začínať.

Upozornenie pre účastníkov sprevádzaných
skupinových aktivít (turistika, severská chôdza)
Cena skupinovej sprevádzanej turistiky alebo severskej chôdze je 
jednotná pre všetkých účastníkov 3€/osoba. Vstupy do kultúrnych a prí-
rodných pamiatok si hradia účastníci vo vlastnej réžii. Lístok na sprevá-
dzané aktivity si môžete zakúpiť osobne v Regionálnom informačnom 
bode, Hlavná 48 Košice alebo online na vylety.kosiceregion.com

Organizátor, ani osoba vedúca skupinovú športovú aktivitu nenesú 
zodpovednosť za účastníkov. Pred začatím aktivity, priamo na mieste, to 
každý účastník potvrdí podpísaním prehlásenia o osobnej zodpovednosti. 
V prípade nepriaznivého počasia môžu byť naplánované trasy upravené 
z bezpečnostných dôvodov. Keďže trasy povedú aj horským terénom, 
každý účastník musí mať zabezpečený potrebný výstroj (vhodné turistic-
ké topánky, oblečenie do nepriaznivého počasia). Prosíme, zabezpečte si 
tiež dostatok tekutín a občerstvenia.

Tri jaskyne za jeden deň
4. september 2021

Vedeli ste, že v Slovenskom 
krase sa nachádza až tisícka jaskýň 
a priepastí? Je to vlastne svetová 
rarita. Vydajte sa s nami na skupino-
vú jaskyniarsku odyseu Slovenským 
krasom so začiatkom v Slavci, odkiaľ 
sa presunieme do areálu Gombasek. 
Tam môžete navštíviť Gombaseckú 
jaskyňu, dopriať si výhľad z vy-
hliadkovej veže či nazrieť cez Okno 
do minulosti na najvzácnejšiu 
pamiatku areálu -  gotický paulínsky 
kláštor. Prv však prudším stúpaním 
prejdeme k Silickej ľadnici, unikátu 
Slovenského krasu, a odtiaľ len 

kúsok k Babskej diere – 46 metrov 
dlhej jaskynnej  priepasti – nálezisku 
kultového sídla kyjatickej kultúry. 
Toto miesto je svedkom krvavých 
obradov mladšej doby kamennej. 
Dôkazom je nález masky vyrobenej  
z tvárovej lebky človeka, ktorá sa 
používala pri kultových obradoch 
s ľudskými obeťami. Vrátime sa 
do gombaseckého areálu, ktorý 
je ideálnym miestom na oddych 
s celou rodinou. Nájdete tu náučný 
chodník aj veľké rodinné ohnisko 
na super opekačku. Nezabudnite si 
pribaliť občerstvenie a pitný režim.

12,8 km
vzdialenosť

4 h
čas

430 m
prevýšenie

Slavec - jaskyňa
výstupná stanica

Na návštevu
 za Železným grófom
10. júl 2021

Objavte nordic walking – severskú 
chôdzu ako nový druh športu! Je 
to bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu 
kondície. Trasu zo stanice z Betliara
povedie inštruktorka severskej 
chôdze. Čo spolu objavíme? 
Prechádzkou obcou sa dostaneme 
k luxusnému sídlu „Železného 
grófa“ – Kaštieľu Betliar. 
Na začiatok nás čaká trochu 
teórie o severskej chôdzi a krátka 
rozcvička. Chodníkmi historického 
parku, kde nie sú iba vzácne druhy 
stromov, ale i romantické vodné 

plochy a historické stavby, 
spolu s kaštieľom vytvárajúce 
ladný celok, si precvičíme 
samotnú techniku chôdze. Podľa 
zdatnosti skupiny a času môžeme 
navštíviť osady Nižná Maša (1 km 
južne od Betliara), kde sa pozrieme 
na Jakobyho alebo aj Tomášovú 
Hutu. Zabavíme sa skupinovými 
cvičeniami na stabilitu a koordiná-
ciu, tabatou a jógou, všetko v duchu 
severskej chôdze a s paličkami. 
Priestor bude aj na individuálnu 
návštevu expozícii Kaštieľa Betliar 
a občerstvenie.

6 - 10 km
vzdialenosť
(podľa zdatnosti 
skupiny)

3 h
čas

Betliar
výstupná
stanica

Paličky na aktivitu 
vám zabezpečíme.

Sprevádzaná pešia turistika Nordic WalkingDobrodružstvo
 v Slavošovskom tuneli
28. august 2021
Na tejto spoločnej turistickej potul-
ke si posvietime na Slavošovce. A to 
úplne doslovne – baterkami a čelov-
kami. Pomôžu nám zorinetovať sa 
v tme Slavošovského tunela. Ten 
je vskutku zaujímavou technickou 
pamiatkou. Tunelom, ktorý stavali 
ako súčasť železničnej trate, totiž 
nikdy žiaden vlak neprešiel. Napriek 
tomu tunel pod Homôlkou vždy 
spájal a spája ľudí z dvoch dolín. 
Návštevníci prechádzajú tunelom 
45 minút v úplnej tme, len s pomo-
cou bateriek. V Slavošovciach sa 
nachádza aj rodný dom najzná-
mejšieho zberateľa slovenských 
povestí a rozprávok Pavla Emanuela 
Dobšinského, ktorý môžete indivi-
duálne navštíviť po túre. Tamojšia 
expozícia nie je určená len deťom, 
dospelých isto upúta zbierka 
rôznojazyčných vydaní známych 
rozprávok. Lesopark pár kilometrov 
za obcou, dobre prístupný lesnou 
cestou (cca 20 minút), ukrýva 
poriadnu divočinu. Vlk , medveď, 
srnka či diviak – skrátka všetky 
zvieratá sú tu ako doma. Nemusíte 
sa ich však báť, sú vyrezané z dreva. 
V rozprávkovom areáli ideálnom 
pre rodiny s deťmi ožívajú hrdinovia 

príbehov, na ktorých vyrástol každý 
z nás. Pre turistov, ktorí si chcú 
dať viac do tela, máme pripravenú 
možnosť pokračovať okruhom 
cez Koprášsky tunel a Mníšansky 
viadukt späť do Slavošoviec. 
Rodinky s menšími deťmi nemusia 
absolvovať celú trasu tunelmi, ale 
môžu stráviť popoludnie pri ohnisku 
v areáli Rozpravkáreň. Pribaľte si 
teda do batohov dobroty na ope-
kanie, občerstvenie a pitný režim. 
Nezabudnite na baterky do tunela!

12 km
vzdialenosť

4 h
čas

320 m
prevýšenie

Slavošovce
výstupná stanica

Slavošovce d Kopráš d Mníšanský viadukt a späť 

Ochtinské poklady
14. august 2021
Objavte s nami svetové poklady 
ukrývajúce sa v dedinke Ochtiná, 
navštívte unikátnu aragonitovú 
jaskyňu,  doprajte si turistiku 
v divokej prírode a relax v Penzióne 
Hrádok. Spoločnú sprevádzanú túru 
začneme v nenápadnej obci Ochtiná, 
kde za hrubými kostolnými múrmi 
spoznáme gotické fresky, poetické 
nástenné maľby neznámeho Majstra 
ochtinského presbytéria, so silným 
akcentom talianskych umelcov. Peši 
si zájdeme k Ochtinskej aragonitovej 
jaskyni, ktorá má sotva na svete 
páru, najbližšiu podobnú by ste našli 

až v južnej Amerike. Z jaskynnej 
siene Mliečnej dráhy sa poberieme 
spoločne späť k vlaku do Ochtinej. 
Na výlet si pripravte občerstvenie 
a pitný režim. 

9 km
vzdialenosť

3 h
čas

425 m
prevýšenie

Ochtiná
výstupná stanica

 Vlakom
 na Gemer

vylety.kosiceregion.com

Ponuka služieb
Turňa nad Bodvou
Penzión Réva

 penzionreva.sk
 +421 903 631 662  |  

Reštaurácia Pod Hradom
 restauraciapodhradom.sk
 +421 55 466 22 70

    +421 915 449 231  |  

Reštaurácia Fortuna
 resti.sk
 +421 904 126 617 | 

Zádielska chata
 +421 58 797 92 22 |  

Bufet Zádiel
 +421 905 260 713 | 

Rožňava
TIK Rožňava

 tikroznava.sk
 +421 948 205 226 | 

Reštaurácia Tri ruže
 triruze.sk
 +421 58 734 49 54 |  

Castello
 +421 905 262 521 | 

Caffe Sana
 +421 905 869 233 | 

Piroška
 +421 58 734 44 88 |  

Betliar
Barónka B&B

 +421 910 405 569 |  

Penzión pri kaštieli Betliar
 kastielbetliar.sk
 +421 915 909 010 |  

Bufet Spanga
 +421 58 798 31 18 | 

Dobšiná
MarVin

 +421 905 826 165 |  

Chata na Slnečnom kopci
 +421 904 347 375 | 

Pod Muranikmi
 +421 908 975 923 | 

Stará Horáreň
 +421 905 486 162 | 

Bistro Viet DaMi
 +421 919 466 707 | 

Plešivec
Pizza Piazza Grill Bar

 +421 911 214 033 | 

Štítnik
PizzaCaffe za kostolom

 +421 949 657 654 | 

Košice Región Turizmus
  +421 55 30 505 30                  info@kosiceregion.com  

  Hlavná 48 | 040 01 Košice     www.kosiceregion.com

Z Ochtinej do Ochtinskej
Z obce Ochtiná vedie k Ochtinskej 
aragonitovej jaskyni jediná 
turistická cesta. Chodník poskytuje 

priestor na aktívny i pasívny relax. 
Na trase sú altánky s posedením 
pri ohnisku a zábavky pre deti. 

 ssj.sk

Turistika k Ochtinskej aragonitovej jaskyni
3,3 km
vzdialenosť

1:15 h
čas

350 m
stúpanie

25 m
klesanie

Krátka trasa s prudkým stúpaním v jej strednej časti.
Obec Ochtiná  3,3 km d Ochtinská aragonitová jaskyňa

Slavošovce
Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
Obzrite si miesto, kde sa narodil 
azda najznámejší zberateľ pros-
tonárodných slovenských povestí 
a rozprávok. A tunajšia expozícia 
vôbec nemusí zaujať iba neplno-
letých milovníkov fantastických 
príbehov. Práve naopak, dospelých 
iste upúta zbierka rôznojazyčných 
vydaní Dobšinského rozprávok. 
Jedinečná slovenská exotika...

Slavošovský tunel

Na počiatku bol tunel. A tak to aj 
ostalo. Nikdy totiž neslúžil na to, 
kvôli čomu ho postavili. Napriek 
tomu tento tunel spája ľudí. 
Spája dve doliny, medzi ktorými 
niet inej cesty. Slavošovským 
tunelom pod Homôlkou mali pô-

vodne premávať vlaky, no nikdy 
sa tak nestalo. Dnes sa technická 
pamiatka spája s dobrodružnou 
turistikou a cykloturistikou. 
Na výlet si nezabudnite pribaliť 
baterku, čelovku alebo svetlo 
na bicykel.

Lesopark - Rozprávkáreň
Lesopark pár kilometrov za obcou 
Slavošovce, dobre prístupný 
lesnou cestou, ukrýva poriadnu 
divočinu. Vlk, medveď, srnka, 
jeleň alebo diviak – skrátka všetky 
zvieratá, ktoré sú v tomto prostredí 
doma. Nemusíte sa ich však báť, 

sú vyrezané z dreva. Nájdete tu aj 
prístrešok s mohutnými drevenými 
kreslami, hojdačku a horský potô-
čik s jazierkom a vodným kolesom, 
na ktoré dohliada vodník s vílou. 
Všetkému tu kraľuje Jánošíkova 
socha na vrchole skaly.

Lístky na Letné vlaky si zakúpite na predajných 
miestach ZSSK a.s. alebo online na www.zssk.sk

Letné vlaky na Gemer podporili aj

Košice jMuráň
3.trasa

Košice jSlavošovce
2.trasa

Košice jBetliar
1.trasa

S finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky



Pre cestujúcich Letnými vlakmi 
na Gemer je tu možnosť absol-
vovať skupinovú aktivitu plnú 
pohybu. Pripravili sme pre vás 
sériu sprevádzaných výletov, 
pešej turistiky a severskej 
chôdze. Okrem zdravého pohybu 
vás čaká návšteva pamiatok za-
písaných na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO, prírodných 

unikátov a neobjavených zákutí 
so sprievodcom. Vyberte si 
ideálny výlet podľa vášho 
gusta či náročnosti a pridajte sa 
k skupine vedenej turistickým 
sprievodcom alebo inštruktorom. 
S našimi sprievodcami sa 
stretnete priamo na výstupnej 
železničnej stanici, kde bude 
sprevádzaná aktivita začínať.

Upozornenie pre účastníkov sprevádzaných
skupinových aktivít (turistika, severská chôdza)
Cena skupinovej sprevádzanej turistiky alebo severskej chôdze je 
jednotná pre všetkých účastníkov 3€/osoba. Vstupy do kultúrnych a prí-
rodných pamiatok si hradia účastníci vo vlastnej réžii. Lístok na sprevá-
dzané aktivity si môžete zakúpiť osobne v Regionálnom informačnom 
bode, Hlavná 48 Košice alebo online na vylety.kosiceregion.com

Organizátor, ani osoba vedúca skupinovú športovú aktivitu nenesú 
zodpovednosť za účastníkov. Pred začatím aktivity, priamo na mieste, to 
každý účastník potvrdí podpísaním prehlásenia o osobnej zodpovednosti. 
V prípade nepriaznivého počasia môžu byť naplánované trasy upravené 
z bezpečnostných dôvodov. Keďže trasy povedú aj horským terénom, 
každý účastník musí mať zabezpečený potrebný výstroj (vhodné turistic-
ké topánky, oblečenie do nepriaznivého počasia). Prosíme, zabezpečte si 
tiež dostatok tekutín a občerstvenia.

Tri jaskyne za jeden deň
4. september 2021

Vedeli ste, že v Slovenskom 
krase sa nachádza až tisícka jaskýň 
a priepastí? Je to vlastne svetová 
rarita. Vydajte sa s nami na skupino-
vú jaskyniarsku odyseu Slovenským 
krasom so začiatkom v Slavci, odkiaľ 
sa presunieme do areálu Gombasek. 
Tam môžete navštíviť Gombaseckú 
jaskyňu, dopriať si výhľad z vy-
hliadkovej veže či nazrieť cez Okno 
do minulosti na najvzácnejšiu 
pamiatku areálu -  gotický paulínsky 
kláštor. Prv však prudším stúpaním 
prejdeme k Silickej ľadnici, unikátu 
Slovenského krasu, a odtiaľ len 

kúsok k Babskej diere – 46 metrov 
dlhej jaskynnej  priepasti – nálezisku 
kultového sídla kyjatickej kultúry. 
Toto miesto je svedkom krvavých 
obradov mladšej doby kamennej. 
Dôkazom je nález masky vyrobenej  
z tvárovej lebky človeka, ktorá sa 
používala pri kultových obradoch 
s ľudskými obeťami. Vrátime sa 
do gombaseckého areálu, ktorý 
je ideálnym miestom na oddych 
s celou rodinou. Nájdete tu náučný 
chodník aj veľké rodinné ohnisko 
na super opekačku. Nezabudnite si 
pribaliť občerstvenie a pitný režim.

12,8 km
vzdialenosť

4 h
čas

430 m
prevýšenie

Slavec - jaskyňa
výstupná stanica

Na návštevu
 za Železným grófom
10. júl 2021

Objavte nordic walking – severskú 
chôdzu ako nový druh športu! Je 
to bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu 
kondície. Trasu zo stanice z Betliara
povedie inštruktorka severskej 
chôdze. Čo spolu objavíme? 
Prechádzkou obcou sa dostaneme 
k luxusnému sídlu „Železného 
grófa“ – Kaštieľu Betliar. 
Na začiatok nás čaká trochu 
teórie o severskej chôdzi a krátka 
rozcvička. Chodníkmi historického 
parku, kde nie sú iba vzácne druhy 
stromov, ale i romantické vodné 

plochy a historické stavby, 
spolu s kaštieľom vytvárajúce 
ladný celok, si precvičíme 
samotnú techniku chôdze. Podľa 
zdatnosti skupiny a času môžeme 
navštíviť osady Nižná Maša (1 km 
južne od Betliara), kde sa pozrieme 
na Jakobyho alebo aj Tomášovú 
Hutu. Zabavíme sa skupinovými 
cvičeniami na stabilitu a koordiná-
ciu, tabatou a jógou, všetko v duchu 
severskej chôdze a s paličkami. 
Priestor bude aj na individuálnu 
návštevu expozícii Kaštieľa Betliar 
a občerstvenie.

6 - 10 km
vzdialenosť
(podľa zdatnosti 
skupiny)

3 h
čas

Betliar
výstupná
stanica

Paličky na aktivitu 
vám zabezpečíme.

Sprevádzaná pešia turistika Nordic WalkingDobrodružstvo
 v Slavošovskom tuneli
28. august 2021
Na tejto spoločnej turistickej potul-
ke si posvietime na Slavošovce. A to 
úplne doslovne – baterkami a čelov-
kami. Pomôžu nám zorinetovať sa 
v tme Slavošovského tunela. Ten 
je vskutku zaujímavou technickou 
pamiatkou. Tunelom, ktorý stavali 
ako súčasť železničnej trate, totiž 
nikdy žiaden vlak neprešiel. Napriek 
tomu tunel pod Homôlkou vždy 
spájal a spája ľudí z dvoch dolín. 
Návštevníci prechádzajú tunelom 
45 minút v úplnej tme, len s pomo-
cou bateriek. V Slavošovciach sa 
nachádza aj rodný dom najzná-
mejšieho zberateľa slovenských 
povestí a rozprávok Pavla Emanuela 
Dobšinského, ktorý môžete indivi-
duálne navštíviť po túre. Tamojšia 
expozícia nie je určená len deťom, 
dospelých isto upúta zbierka 
rôznojazyčných vydaní známych 
rozprávok. Lesopark pár kilometrov 
za obcou, dobre prístupný lesnou 
cestou (cca 20 minút), ukrýva 
poriadnu divočinu. Vlk , medveď, 
srnka či diviak – skrátka všetky 
zvieratá sú tu ako doma. Nemusíte 
sa ich však báť, sú vyrezané z dreva. 
V rozprávkovom areáli ideálnom 
pre rodiny s deťmi ožívajú hrdinovia 

príbehov, na ktorých vyrástol každý 
z nás. Pre turistov, ktorí si chcú 
dať viac do tela, máme pripravenú 
možnosť pokračovať okruhom 
cez Koprášsky tunel a Mníšansky 
viadukt späť do Slavošoviec. 
Rodinky s menšími deťmi nemusia 
absolvovať celú trasu tunelmi, ale 
môžu stráviť popoludnie pri ohnisku 
v areáli Rozpravkáreň. Pribaľte si 
teda do batohov dobroty na ope-
kanie, občerstvenie a pitný režim. 
Nezabudnite na baterky do tunela!

12 km
vzdialenosť

4 h
čas

320 m
prevýšenie

Slavošovce
výstupná stanica

Slavošovce d Kopráš d Mníšanský viadukt a späť 

Ochtinské poklady
14. august 2021
Objavte s nami svetové poklady 
ukrývajúce sa v dedinke Ochtiná, 
navštívte unikátnu aragonitovú 
jaskyňu,  doprajte si turistiku 
v divokej prírode a relax v Penzióne 
Hrádok. Spoločnú sprevádzanú túru 
začneme v nenápadnej obci Ochtiná, 
kde za hrubými kostolnými múrmi 
spoznáme gotické fresky, poetické 
nástenné maľby neznámeho Majstra 
ochtinského presbytéria, so silným 
akcentom talianskych umelcov. Peši 
si zájdeme k Ochtinskej aragonitovej 
jaskyni, ktorá má sotva na svete 
páru, najbližšiu podobnú by ste našli 

až v južnej Amerike. Z jaskynnej 
siene Mliečnej dráhy sa poberieme 
spoločne späť k vlaku do Ochtinej. 
Na výlet si pripravte občerstvenie 
a pitný režim. 

9 km
vzdialenosť

3 h
čas

425 m
prevýšenie

Ochtiná
výstupná stanica

 Vlakom
 na Gemer

vylety.kosiceregion.com

Ponuka služieb
Turňa nad Bodvou
Penzión Réva

 penzionreva.sk
 +421 903 631 662  |  

Reštaurácia Pod Hradom
 restauraciapodhradom.sk
 +421 55 466 22 70

    +421 915 449 231  |  

Reštaurácia Fortuna
 resti.sk
 +421 904 126 617 | 

Zádielska chata
 +421 58 797 92 22 |  

Bufet Zádiel
 +421 905 260 713 | 

Rožňava
TIK Rožňava

 tikroznava.sk
 +421 948 205 226 | 

Reštaurácia Tri ruže
 triruze.sk
 +421 58 734 49 54 |  

Castello
 +421 905 262 521 | 

Caffe Sana
 +421 905 869 233 | 

Piroška
 +421 58 734 44 88 |  

Betliar
Barónka B&B

 +421 910 405 569 |  

Penzión pri kaštieli Betliar
 kastielbetliar.sk
 +421 915 909 010 |  

Bufet Spanga
 +421 58 798 31 18 | 

Dobšiná
MarVin

 +421 905 826 165 |  

Chata na Slnečnom kopci
 +421 904 347 375 | 

Pod Muranikmi
 +421 908 975 923 | 

Stará Horáreň
 +421 905 486 162 | 

Bistro Viet DaMi
 +421 919 466 707 | 

Plešivec
Pizza Piazza Grill Bar

 +421 911 214 033 | 

Štítnik
PizzaCaffe za kostolom

 +421 949 657 654 | 

Košice Región Turizmus
  +421 55 30 505 30                  info@kosiceregion.com  

  Hlavná 48 | 040 01 Košice     www.kosiceregion.com

Z Ochtinej do Ochtinskej
Z obce Ochtiná vedie k Ochtinskej 
aragonitovej jaskyni jediná 
turistická cesta. Chodník poskytuje 

priestor na aktívny i pasívny relax. 
Na trase sú altánky s posedením 
pri ohnisku a zábavky pre deti. 

 ssj.sk

Turistika k Ochtinskej aragonitovej jaskyni
3,3 km
vzdialenosť

1:15 h
čas

350 m
stúpanie

25 m
klesanie

Krátka trasa s prudkým stúpaním v jej strednej časti.
Obec Ochtiná  3,3 km d Ochtinská aragonitová jaskyňa

Slavošovce
Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
Obzrite si miesto, kde sa narodil 
azda najznámejší zberateľ pros-
tonárodných slovenských povestí 
a rozprávok. A tunajšia expozícia 
vôbec nemusí zaujať iba neplno-
letých milovníkov fantastických 
príbehov. Práve naopak, dospelých 
iste upúta zbierka rôznojazyčných 
vydaní Dobšinského rozprávok. 
Jedinečná slovenská exotika...

Slavošovský tunel

Na počiatku bol tunel. A tak to aj 
ostalo. Nikdy totiž neslúžil na to, 
kvôli čomu ho postavili. Napriek 
tomu tento tunel spája ľudí. 
Spája dve doliny, medzi ktorými 
niet inej cesty. Slavošovským 
tunelom pod Homôlkou mali pô-

vodne premávať vlaky, no nikdy 
sa tak nestalo. Dnes sa technická 
pamiatka spája s dobrodružnou 
turistikou a cykloturistikou. 
Na výlet si nezabudnite pribaliť 
baterku, čelovku alebo svetlo 
na bicykel.

Lesopark - Rozprávkáreň
Lesopark pár kilometrov za obcou 
Slavošovce, dobre prístupný 
lesnou cestou, ukrýva poriadnu 
divočinu. Vlk, medveď, srnka, 
jeleň alebo diviak – skrátka všetky 
zvieratá, ktoré sú v tomto prostredí 
doma. Nemusíte sa ich však báť, 

sú vyrezané z dreva. Nájdete tu aj 
prístrešok s mohutnými drevenými 
kreslami, hojdačku a horský potô-
čik s jazierkom a vodným kolesom, 
na ktoré dohliada vodník s vílou. 
Všetkému tu kraľuje Jánošíkova 
socha na vrchole skaly.

Lístky na Letné vlaky si zakúpite na predajných 
miestach ZSSK a.s. alebo online na www.zssk.sk

Letné vlaky na Gemer podporili aj

Košice jMuráň
3.trasa

Košice jSlavošovce
2.trasa

Košice jBetliar
1.trasa

S finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky



Inšpirácia
poruke
Objav s našou aplikáciou úžasné 
miesta Košického regiónu! Vieš, 
že až 18 pamiatok Svetového 
dedičstva UNESCO je z Košíc
do 100 minút autom?

  Košice Región Turizmus | Hlavná 48, Košice, Slovensko 

  info@kosiceregion.com    www.kosiceregion.com

  +421 55 30 505 30

z App Store a Google play
ZADARMO

 Hľadaj inšpiráciu

 Naplánuj si výlet

 Užívaj si výhody

www.zvychodu.sk
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IDEME VLAKOM
www.zssk.sk |  18 188

SPOZNÁVAJTE 
VÝHODNE 
SLOVENSKO 
POČAS CELÉHO LETA 
LETNÉ SIEŤOVÉ LÍSTKY 
SLOVAK PRE VAŠE 
JEDINEČNÉ ZÁŽITKY

Zistiť viac 
o ponuke SLOVAK

#SLUSNEVLAKOM 


