História hotela
História Hotela Hrádok siaha do roku 1962, kedy prvou
stavbou areálu bola rekreačná chata Hrádok. Hlavné stavebné
a pomocné práce boli vykonané za účinnej brigádnickej pomoci
jednotlivcov a kolektívov závod SMZ n.p. Jelšava.
V rokoch 1970-1973 bola postavená sauna s krytým bazénom a dve menšie rekreačné chaty, spoločenské zariadenia a taktiež
bola rozšírená ubytovacia časť.
V roku 1980 sa uskutočnila modernizácia a rozšírenie
kuchyne, skladovacích priestorov stravovacej časti a spoločenských priestorov. Rekreačná chata slúžila kultúrnym podujatiam - uskutočňovali sa tu rôzne stretnutia, porady, športové a kultúrne podujatia. Každý rok sa tu v lete konal Filmový festival pracujúcich, ktorý bol známy a obľúbený medzi
ľuďmi zo širokého okolia.
Začiatkom roku 1997 bolo uvedené do prevádzky
rehabilitačno-rekreačné zariadenie. Poskytuje služby elektroliečby, vodoliečby, bazénu, sauny a posilňovne.
Rok 1998 sa niesol v znamení rekonštrukcie bývalej chaty. Po rekonštrukcii bol daný do užívania Hotel
Hrádok, ktorý jediný v okrese poskytuje služby trojhviezdičkového hotela.

Okolie hotela
Hotel Hrádok sa nachádza v oblasti, ktorá susedí
s mnohými zaujímavými turistickými a geografickými
oblasťami. Hotel je umiestnený v geografickom
celku Hrádok, ktorý tvorí podcelok Revúckej vrchoviny. Jej severovýchodná časť patrí do Slovenského rudohoria. Hrádok - nadmorská výška 810 m - je rozložený medzi Jelšavou a Štítnikom. Budujú ho horniny gelnickej série: fility, pieskovce a magnezity. Západnú stranu
tvorí Jelšavské podolie a východnú stranu
Štítnické podolie.
Oblasť patrí medzi oblasti s mierne chladnou horskou klímou, ako majú vrchové časti Malých Karpát, Štiavnických
vrchov a Tríbeča. Januárové teploty sa pohybujú od - 6°C do
+ 4°C. Ročná výdatnosť
zrážok sa pohybuje od
800 do 900 mm. Snehová pokrývka sa
vyskytuje 100
až 120 dní

do roka, najmä v januári a februári. V danej oblasti majú okrajový severný výskyt palina poľná, dub plstnatý. Rozšírené sú dubovo - hrabové
lesy s výskytom drieňa a podhorské dubové lesy vo vyšších polohách
s výskytom ihličnatých stromov - borovice a smreky. Neopakovateľné
prírodné prostredie priaznivo vplýva na dýchací systém.

Ponúkané služby
• liečebné pobyty
• programové pobyty
• regeneračno - rekondičné pobyty

• konferencie, semináre, porady, školenia, rodinné a spoločenské podujatia
• ubytovanie, stravovanie

Liečebné pobyty
• telesná, skupinová výchova
• klasická masáž
• perličkový kúpeľ
• bazén s hydromasážou
• vírivý kúpeľ
• sauna
• ultrazvuk
• elektroliečba
• diadynamik
• iontoforéza
• interferenčné prúdy

Telesná skupinová výchova
Kondičné cvičenie, cvičenie na chrbticu, jemné formovanie postavy
(aerobic, kalanetika)

Klasická masáž celková
Aplikuje sa 2 - 3 x týždenne. Doba trvania: 30 min.

Klasická masáž čiastočná
Poskytuje sa podľa potreby. Doba trvania: 15 min.

Sauna - suchá
Teplota vzduchu 90 - 100 °C, relatívna vlhkosť vzduchu cca 10 %.
Odporúča sa 1 - 2 x týždenne. Vhodná pri začínajúcich stavoch prechladnutia, ochoreniach dýchacích ciest, slabých reumatických
ochoreniach, migrénach, chronických ekzémoch... Nevhodná pri srdcových ochoreniach, stavoch po inkfarte - do šiestich mesiacov, vysokom krvnom tlaku, akútnych infekčných ochoreniach, veku nad 70
rokov. Doba trvania: 60 min.

Ultrazvuk
Uskutočňuje sa masírovaním pokožky. Uvoľňuje svalové napätie, ovplyvňuje predovšetkým pohybový aparát. Doba trvania: 10 min.

Perličkový kúpeľ
Mikromasážou dochádza k zlepšeniu prekrvenia a celkovej relaxácii.
Odporúča sa pri nespavosti, neurózach z vyčerpania a pod.
Doba trvania: 15 min.

Bazén s hydromasážou
Rozmery bazénu 11 x 8 m, hĺbka 130 cm. Vybavený recirkulačným
zariadením s tryskami, ktoré vytvárajú protiprúd = možnosť využiť na
masáž. Doba trvania: 60 min.

Vírivý kúpeľ pre dolné končatiny
Vhodný pri ošetrovaní stavov po úrazoch, po zápaloch, pri poruchách
nervového zásobovania, pri stavoch po vyčerpaní, pri bolestiach kĺbov,
po úrazoch, poruchách prekrvenia, pre regeneráciu organizmu po
nadmernej fyzickej záťaži. Doba trvania: 15 min.

Elektroliečba
Iontoforéza

- jedná sa o druh medikamentóznej liečby, pri ktorej sa do tela dostávajú liečivá v podobe nabitých
častíc pôsobením jednosmerného prúdu.

Diadynamik

- vhodná na liečbu malých kĺbov (prsty, zápästia).

Interferenčné - vhodné na liečbu tkanív ako sú svaly, šľachy,
prúdy
nervy...

Programové pobyty
V Hoteli Hrádok ponúkame okrem liečebných
pobytov širokú škálu
regeneračno - rekondičných pobytov
a programových pobytov

• EVA + mini EVA
• HVIEZDIČKA
• ADAM
• ZDRAVÁ CHRBTICA
• MANAGER

EVA

HVIEZDIČKA

program na skrášlenie postavy

program na zníženie hmotnosti

Milé dámy, vraj najťažšie je začať... Tak teda, prečo nie u nás?
Príďte medzi nás a buďte fit po fyzickej aj psychickej stránke!

S programovým pobytom Hviezdička môžete zvíťaziť nad svojimi stravovacími zlozvykmi, osvojiť si základy správnej životosprávy, čím v nemalej miere prispejete k zníženiu telesnej hmotnosti.
A to je už nemalé víťazstvo !!!

Súčasťou 7 - dňového pobytu je ubytovanie, plná penzia a
• cvičenie v posilňovni
• bazén s hydromasážou
• sauna
• parafínový zábal
• vodoliečba
• klasická masáž
• aerobic
• joga
• meranie TK

1x
6x
5x
1x
2x
1x
1x
1x
2x

EVA (mini)
Súčasťou 4 - dňového pobytu je ubytovanie, plná penzia a
• posilňovňa
• bazén
• sauna
• perličkový kúpeľ
• parafínový zábal
• aerobic
• meranie TK

1x
3x
2x
1x
1x
1x
1x

Súčasťou 7 - dňového pobytu je ubytovanie, plná penzia a
• cvičenie v posilňovni
• bazén s hydromasážou
• sauna
• parafínový zábal
• vodoliečba
• klasická masáž
• elektroliečba
• aerobic
• meranie TK

4x
5x
5x
1x
2x
1x
1x
2x
2x

ZDRAVÁ CHRBTICA

ADAM
program na zlepšenie telesnej kondície

program na regeneráciu chrbtice

Po absolvovaní programového pobytu Adam si aj Vy
budete môcť povedať, že ste odviedli priam „banícku“ prácu a zlepšili ste tak svoju fyzickú a psychickú kondíciu...
Súčasťou 7 - dňového programového pobytu
je ubytovanie, plná penzia a
• posilňovňa
• sauna
• bazén s hydromasážou
• klasická masáž
• vírivý kúpeľ
• elektroliečba
• ultrazvuk
• meranie TK

6x
3x
5x
1x
1x
1x
1x
2x

Chrbtica tvorí nosnú a opornú os tela. Na jej bolesti sa neumiera, len
trpí. Dosť na to, aby sme sa o ňu lepšie starali. Naučte sa „rozumieť“
svojej chrbtici.
Súčasťou 7 - dňového programového pobytu je ubytovanie, plná
penzia a
• bazén s hydromasážou
• sauna
• klasická masáž
• parafínový zábal
• ultrazvuk
• vírivý kúpeľ
• aerobic
• meranie TK

5x
5x
1x
2x
2x
1x
2x
2x

MANAGER
program pre manažérov
Nechajte všetko tak - problémy, starosti aj mobilný telefón, príďte k nám !
Súčasťou 7 - dňového programového pobytu je ubytovanie,
plná penzia a
• bazén s hydromasážou
• sauna
• vodoliečba
• elektroliečba
• klasická masáž
• posilňovňa
• meranie TK

5x
5x
2x
1x
1x
3x
2x

Regeneračno-rekondičné pobyty
Ponúkame Vám regeneračno - rekondičné pobyty pre vybraný okruh Vašich zamestnancov. Vybranými povolaniami pre poskytovanie regeneračno - rekondičných pobytov sú tie, ktoré spĺňajú kritéria sťaženostných pracovných podmienok a súčasne spĺňajú
podmienky účelnosti regeneračno - rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesného poškodenia zdravia.
Dĺžka regeneračno - rekondičného pobytu je dva týždne, účastníkovi bude počas celej doby pobytu zabezpečený programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie.
Veríme, že našu ponuku využijete a poskytnete svojim zamestnancom možnosť regenerácie duševných a fyzických síl.

Súčasťou 14 - dňového pobytu je ubytovanie, plná penzia a
• bazén s hydromasážou
10 x
• sauna
10 x
• vodoliečba
6x
• elektroliečba
6x
• parafínový zábal
2x
• klasická masáž
2x
• ultrazvuk
2x
• meranie TK
2x

• odborná lekárska prednáška
so zameraním na civilizačné ochorenia
• ďalšie športové aktivity
(prechádzka po okolí, kolky, tenis,
stolný tenis, streetball...)

Konferencie, semináre, školenia,
rodinné a spoločenské podujatia
PRIESTOR VHODNÝ NA USPORIADANIE KONFERENCIÍ, SEMINÁROV, ŠKOLENÍ, RODINNÝCH A SPOLOČENSKÝCH
PODUJATÍ, PREDSTAVUJE:
• Vináreň s kapacitou 40 miest
• Kahanec (Banícka miestnosť) s kapacitou 25 miest
• Veľká sála s kapacitou 160 miest.
Miestnosť je vybavená pódiom, rečníckym pultom. V prípade potreby je možné poskytnúť televízor,
videorekordér, diaprojektor, spätný projektor, prenosný mikrofón, ozvučenie miestnosti
• Klubovňa s kapacitou 20 miest

PRÍJEMNÉ PROSTREDIE NA POSEDENIE PONÚKA:
• Posiedka s možnosťou opekania, grilovania a varenia gulášu
pre menšie i väčšie kolektívy, s kapacitou 40 ľudí
• Koliba - je zariadenie pre menšie i väčšie kolektívy
s možnosťou opekania, grilovania, s kapacitou 20 ľudí

Ubytovanie
Hotel Hrádok je zaradený do kategórie trojhviezdičkových hotelov. Ubytovacia kapacita predstavuje:
• 16 dvojposteľových izieb s možnosťou príležitostného lôžka (32 pevných lôžok a 16 príležitostných lôžok)
• 7 apartmánov s možnosťou dvoch príležitostných
lôžok (14 pevných lôžok a 14 príležitostných lôžok).

Celková kapacita hotela predstavuje 76 lôžok,
z toho 46 pevných a 30 príležitostných lôžok.
Všetky izby a apartmány sú vybavené vlastným
sociálnym zariadením (WC, kúpeľňa, sprchovací kút), rádioprijímačom, farebným
TV príjímačom so satelitným príjmom,
minibarom, telefónom. Na recepcii
hotela je k dispozícii pre ubytovaných hostí zmenáreň a trezor.

Stravovanie
Stravovanie je zabezpečené v strediskách:
• Reštaurácia II. cenovej skupiny s kapacitu 48 miest
• Kaviareň II. cenovej skupiny s kapacitou 60 miest
• Denný bar s kapacitou 24 miest
Hostia si môžu vybrať z bohatej ponuky jedál a nápojov.

Doplnkové služby
• Zmenáreň
• Trezor
• Biliard
• Stolný tenis
• Tenisové kurty
• Kolky
• Miniknižnica
• Detské ihrisko
• Platba platobnými kartami
• Kopírovanie
• Fax

Okolie a fakultatívne výlety
Hotel Hrádok sa nachádza na juhu Revúckej vrchoviny. Slúži ako východisko pre zhliadnutie
prírodných krás, jaskýň, historických miest a kultúrno-historických pamiatok.

Prírodné krásy
• Veporské vrchy s nádhernými výhľadmi na okolitú krajinu
• Silická planina
• Spišsko-gemerský kras - Národný park Muránska planina, kde sa vyskytuje veľké množstvo
priepastí, jaskýň, ponorov a vyvieračiek, ojedinele sa vyskytujúce rastliny (lykovec muránsky)
a živočíchy, historická zrúcanina hradu Muráň, chov koní na Veľkej lúke.
• Stolické vrchy s najvyšším vrchom Stolica
• Revúcka vrchovina - jej súčasťou je Hrádok s vrchmi Biela Skala, Ostrý vrch, Magura a jedna z najpozoruhodnejších jaskýň na svete Ochtinská aragonitová jaskyňa.
• Volovské vrchy s turistickou magistrálou „Cesta hrdinov SNP“
a s najvyšším vrchom Volovec
• Zádielska tiesňava - národná prírodná rezervácia - unikátna dolina s dĺžkou 3 km
• Národný park Slovenský kras s najväčšou koncentráciou podzemných jaskýň a priepastí (asi 400) a s krasovými
planinami
• Národný park Slovenský raj - zasahuje do severnej časti Gemera
• Chránená krajinná oblasť Cerovská vrchovina

Jaskyne
• Ochtinská aragonitová jaskyňa - jediná svojho druhu v strednej Európe
s mimoriadne cennou aragonitovou výzdobou, zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
• Dobšinská ľadová jaskyňa - z ľadových jaskýň najnižšie položená
• Domica - národná prírodná pamiatka s bohatou kvapľovou výzdobou, zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V jej blízkosti sa nachádza náučný chodník
„Domica a okolie“
• Gombasecká jaskyňa - vďaka výzdobe je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
• Krásnohorská jaskyňa, kde možno zažiť jaskynné dobrodružstvo v sprievode skúsených
jaskyniarov s kompletným výstrojom. Nachádza sa tu najväčší stalagmit na svete,
zapísaný v Quinessovej knihe rekordov

Blízke historické mestá
REVÚCA - centrum západnej časti Gemera

ROŽŇAVA - východisko výletov do Slovenského krasu.

• budova Prvého slovenského gymnázia - múzeum
• Kostol sv. Vavrinca
• Mestský hostinec (1877)
• Meštianske domy

• zvyšky mestských hradieb a lokalita Jiskrovej pevnosti na cintoríne
• Námestie baníkov: meštiacke domy, radnica, biskupská rezidencia,
morový stĺp, Kláštor Vincentiek, mestská veža, pomník Františky Hablowcovej
• kostol Nanebovzatia Panny Márie
• Banícke múzeum

JELŠAVA
• kaštieľ Coburgovcov
• rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla
• evanjelický kostol
TORNAĽA
• kúria Zoltána Tornallyayho
• termálne kúpalisko

Kultúrno-historické pamiatky na trase „Gotickej cesty“
Je to prvá tematická kultúrno-poznávacia cesta na Slovensku
a spája dve bývalé stolice Spiš a Gemer.

GOTICKÁ CESTA
• Betliar - kaštiel obklopený nádherným anglickým parkom
• Rožňava - Gotický kostol, Banícke múzeum
• Krásnohorské Podhradie - Hrad Krásna Hôrka,
Mauzóleum Andrássyovcov
• Štítnik - evanjelický kostol s najstarším organom na Slovensku,
zvyšky vodného hradu
• Koceľovce - gotický evanjelický kostol
• Ochtiná - evanjelický kostol
• Jelšava - evanjelický kostol, rímsko-katolícky kostol,
kaštiel Coburgovcov
• Chyžné - rímskokatolícky kostol Zvestovania Panny Márie
• Revúca - rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca,
Prvé slovenské gymnázium - múzeum,
Meštianske domy, 19 pamätných tabúľ
(narodili sa tu Samuel Reuss,
Samuel Ormis, pôsobil Július Botto, ...)
• Plešivec - reformovaný kostol
• Muráň - Muránsky hrad

Turistické trasy
Blízke okolie Hotela Hrádok ponúka možnosti nenáročnej turistiky a poznávania krásnej prírody Slovenského rudohoria a Revúckej vrchoviny.

KOHÚT (14 h, 55 min) - Poldenná túra
Hrádok-Horáreň • Zelená značka
Magura - Homôlka - Ostrý vrch (2,25) - Biela skala - Sedlo Kohúta
(2,00) - Kohút (0,30)
STOLICA (11 h) - Celodenná túra
Hrádok-Horáreň • Zelená značka
Magura - Homôlka - Ostrý vrch (2,25) - Biela skala - Sedlo Kohúta
(2,00) - Kohút (0,30) - Faltenov vrch - Ealtenovo sedlo (0,45) - Sedlo Hárová (1,15) Stolica (0,30)
Späť: Sedlo Hárová (0,15) - Ealtenovo sedlo (0,45) - modrou značkou - Pomník SNP (1,30) - Čierna Lehota (1,15) - Bus Štítnik - Hrádok
CHYŽNÉ, LUBENÍK (cez Ostrý vrch 4 h, 25 min) - Poldenná túra
Hrádok-Horáreň • Zelená značka
Magura - Homôlka - Ostrý vrch (2,25) - žltou značkou - Skalica - Stračina - Chyžné (1,30) - Lubeník (0,30) - Bus Hrádok
DRIEŇOVA STUDŇA (2 h, 45 min) - Poldenná túra
Hrádok-Autobusová zastávka • Zelená značka
Sedlo Šebeková (0,15) - Tri chotáre - Sedlo Strieborné - Drieňova
studňa (2,30)

ŠTÍTNIK (1 h, 45 min) - Poldenná túra
Hrádok-Horáreň • Modrá značka
Ochtinská aragonitová jaskyňa (0,15) - Štítnik (1,30)
PRECHOD PLEŠIVECKOU PLANINOU (5 h, 30 min)
- Celodenná túra
Hrádok - Bus Štítnik, Bus Plešivec - Plešivecká planina
• Modrá značka
Hámor - Jašteričia priepasť (1,45) - Veľký vrch (0,45) - Gerlachovské
skaly (1,30) - Psí chrbát (stožiar) - Štítnik (1,30) - Bus Hrádok

Nízke Tatry
KRÁĽOVA HOĽA - VÝSTUP ZO ŠUMIACA (6 h, 30 min)
Šumiac - modrou značkou - Predné sedlo - Vyšné sedlo - Kráľova
hoľa a späť

Slovenský raj
TOMAŠOVSKÝ VÝHĽAD

- Skalná galéria s výhľadmi na Prielom
Hornádu

SOKOLIA DOLINA - Divá tiesňava, súčasť prírodnej
rezervácie Kyseľ

Slovenský kras
ZÁDIELSKA DOLINA

PRIELOM HORNÁDU - 16 km dlhý úsek
kaňonovitého údolia rieky
I. TRASA (5 h, 25 min.)
Čingov - žltou značkou - Tomašovský výhľad (0,45)
- zelenou značkou - ústie Bieleho potoka (0,20)
- žltou značkou - Sokolia dolina (2,45) - zelenou
značkou - Biskupské chyžky (0,10) - modrou
značkou - vrchol Suchej Belej (0,45) - Podlesok (0,40)
II. TRASA (4 h, 10 min)
Čingov - žltou značkou - Tomašovský
výhľad (0,45) - zelenou značkou ústie Bieleho potoka (0,20) - modrou značkou - Letanov mlyn (0,45)
- Prielom Hornádu - Podlesok
(2,20)

Uprostred so 105 m vysokou Cukrovou homoľou je symbolom Slovenského krasu. Tento veľkolepý, dych vyrážajúci krasový kaňon prerezáva v dĺžke 3 km svetlé krasové vápence. Jeho strmé zrázy sa rútia z Horného vrchu a Zádielskej planiny do vyše 300 m hĺbky až k potôčiku Blatnica, k svojmu stvoriteľovi. Legenda však za tvorcu doliny
považuje čerta.
I. TRASA - Turniansky hrad (5 h, 35 min)
Zádiel - červenou značkou - Zádielska dolina (1,15) - modrou značkou - Hačavské sedlo (1,30) - zelenou značkou - Na Skale (1,00)
- modrou značkou - Turniansky hrad (1,30) - Turňa nad
Bodvou, zastávka SAD (0,20)
II. TRASA - Horný vrch
(5 h, 45 min.)
Zádiel - červenou značkou
- Zádielska dolina (1,15) Bakšová dolina - Lúčanské
jazierko (2,30) - Mútna
studňa (poľovnícka chata
Hubertus, 1,00) - od chaty
lesnou cestou do Jablonova nad Turňou (1,00)

Muránska planina
Predstavuje z hľadiska pestrosti, zachovanosti a koncentrácie prírodných hodnôt jedno z najcennejších území Slovenskej republiky. Nachádza sa tu okolo 200 jaskýň, 15 priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek ako aj množstvo povrchových krasových javov - tiesňavy,
skalné veže, skalné brány...

I. TRASA - Stožky, 7 hod.
Závadka nad Hronom - modrou značkou - Klátna - Pätina - Stožky žltou značkou - Skalná brány - Nižná Kľaková- Hrdzavá dolina - Muráň
II. TRASA - Lopušná - Šindliarka, 5h, 30 min
Červená Skala - zelenou značkou - Dol.Trsteníka (0,30) - Filová Lopušná - Šindlarka (2,30) - Žltou Veľká Lúka (0,40) - modrou značkou - chata Zámok pod Hradom (0,50) - Muráň

Cyklistické trasy
Cyklistické trasy vedúce najzaujímavejšími časťami Gemera - skutočný klenot medzi cyklistickými trasami na celom Slovensku. Umožňujú poznať
a obdivovať prírodné a historické pamiatky Národného parku Slovenský Kras.
DOMICKÁ TRASA
Trasa: Gemerská Hôrka - Plešivec (3 km) - Domica (8,5 km) - Kečovo (4 km) - Silická Brezová (6 km) - Plešivec (8,5 km) - Gombasecká
jaskyňa (6 km) - Silica (8 km)
Dĺžka: 44 km
Podklad: Gemerská Hôrka - Kečovo (asfaltová cesta) - Silická Brezová (poľná cesta) - Plešivec (asfaltová cesta) - Gombasecká jaskyňa
(500 m asfaltová cesta, 5,5 km lesný chodník) - Silica (štátna cesta)
Stručný opis: Zaujímavá, avšak náročná trasa s pomerne členitým
profilom. V úvode opúšťa Rimavskú kotlinu v okolí Plešivca, kde sa
v tesnom susedstve stretajú svahy svahy Silickej planiny, Plešiveckej

planiny a planiny Koniar. Smeruje k slovensko-maďarskej hranici
a navštívi jaskyňu Domica. Pokračuje cez Národný park Slovenský
kras v priamom dotyku s krasovitými útvarmi Silickej planiny. Na konci sa vracia do údolia rieky Slaná, ktorým pokračuje ku Gombaseckej jaskyni. V úplnom závere opäť vedie do prostredia najrozsiahlejšej planiny Slovenského krasu - Silickej planiny.

SILICKÁ TRASA
Trasa: Silica - Silická Jablonica (9 km) - Jablonov nad Turňou (7,5km)
- Hrhov (13 km) - Zádiel (6 km)

Dĺžka: 35,5 km
Podklad: Silica - Silická Jablonica (lesná asfaltová cesta) - Jablonov nad Turňou (asfaltová cesta) - Hrhov (poľná cesta 10 km, asfaltová 3 km) - Zádiel (poľná cesta)
Stručný opis: Pohodlná trasa s cyklisticky príťažlivým
zostupom z prostredia Silickej planiny do Turnianskej kotliny. Cieľovým bodom je obec Zádiel, vstupná brána do fascinujúcej krasovej tiesňavy Zádielska dolina.

cesta) - Rožňava (asfaltová cesta)
Stručný opis: Náročná a členitá, avšak veľmi pekná trasa. V úvode
vystupuje z Turnianskej kotliny do Národného parku Slovenský kras.
Vedie tiesňavou Hájska dolina na Zádielsku planinu. Krátko postupuje južným okrajom Volovských vrchov a Blatnickou dolinou smeruje
späť do Slovenského krasu. Prechádza horským okrajom Zádielskej
doliny. V záverečnej časti prichádza do Rožňavskej kotliny, kde umožňuje prehliadku historickej dominanty Gemera - hradu Krásna Hôrka.

BETLIARSKA TRASA
ZÁDIELSKA TRASA
Trasa: Zádiel - Dvorníky (2 km) - Turňa nad
Bodvou (4,5 km) - Hačava (8,5 km) - Chata
Zádiel (15,5 km) - Bôrka (4 km) - Drnava
(9km) - Krásnohorské podhradie (6 km)
- Rožňava (5 km)
Dĺžka: 54,5 km
Podklad: Zádiel - Hačava (asfaltová cesta) - Chata Zádiel (9 km
lesná cesta, 6,5 km lesná asfaltová cesta) - Bôrka (lesná asfaltová cesta) - Drnava (asfaltová cesta)
- Krásnohorské
Podhradie
(poľná

Trasa: Rožňava - Betliar (5,5 km) - Vlachovo (16 km) - Vyšná Slaná (5
km) - Brdárka (4 km) - Roštár (9,5 km) - Štítnik (4 km) - Gemerská Hôrka (17,5 km)
Dĺžka: 61,5 km
Podklad: Rožňava - Vyšná Slaná (asfaltová cesta) - Brdárka (poľná
cesta) - Gemerská Hôrka (asfaltová cesta)
Stručný opis: Zaujímavá, stredne náročná trasa bez stúpaní. Trasa
z Rožňavskej kotliny vystupuje dolinou Slanej tesne pod hradbu Volovských vrchov. Od Rožňavy možno na trase Gotickej cesty obdivovať vzácne historické pamiatky - v Betliari kaštieľ s veľkým parkom,
v Gemerskej Polome katolícky a evanjelický kostol a staršiu zvonicu.
V Revúckej vrchovine trasa smeruje do dominantného vrchu Veľký
Radzim a pokračuje Gotickou cestou cez Koceľovce (evanjelický kostol) a Štítnik (gotický evanjelický kostol). V závere trasa pokračuje
peknou dolinou Štítnika a pomedzi Plešiveckú planinu a planinu Koniar smeruje do Rimavskej kotliny.

DOPRAVA

(autobusom, autom):

Poprad - Revúca - Jelšava - smer na Rožňavu
Košice - Rožňava - smer na Jelšavu
Rimavská Sobota - Tornaľa - Jelšava - smer na Rožňavu

Kontakt: Hotel Hrádok
049 16 Jelšava

Recepcia: +421 (0)58 4860110
+421 (0)58 4860200
fax:
+421 (0)58 4860714

e-mail: hradok@smzjelsava.sk
web: www.smzjelsava.sk

