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TURČIANSKA ZÁHRADKA 

Skalka pri Kremnici - Turčianske Teplice - Gaderská dolina – Budiš - Kláštor pod Znievom   
10.06. - 12.06.2022 (3 dni/2 noci), 06.08. - 08.08.2022 (3 dni/2 noci) 

 
Turčianska záhradka - názov veľavravne vystihuje región plný krásnych kvetnatých lúk, pastvín prerušovaných 
potôčikmi, potokmi, ba až riekami. Obklopujú ho  mocné hory, ktoré chránia jeho prírodnú krehkosť. Jeden z 
najkrajších kútov Slovenska sa rozprestiera medzi pohorím Malej a Veľkej Fatry. Zo severu ho ohraničuje národné 
kultúrne mesto Martin a z juhu kúpeľné mesto Turčianske Teplice. Turčianska kotlina vďaka svojej polohe a malebnosti 
je jedinečnou záhradkou a rajom pre milovníkov krás prírody. 
Región cyklistom ponúka značené a udržiavané trasy. Cyklotrasy sú tvorené prevažne rovinatým a zvlneným terénom 
s miernymi výšľapmi, ale na svoje si prídu aj cyklisti vyhľadávajúci náročnejšie trasy so strmým stúpaním, či klesaním. 
Pripravili sme pre vás tie menej náročné trasy, na ktorých spoznáte vodnú nádrž Turček, Turčianske Teplice, kaštieľ v 
Mošovciach, Gaderskú dolinu, zrúcaninu hradu Blatnica, prameň Budiš, prvé slovenské gymnázium v Kláštore pod 
Znievom, či Múzeum slovenskej dediny pri Martine. 

1. deň 
transfer autobusom Bratislava – Skalka pri Kremnici - stredisko ležiace v pohorí Veľká Fatra v Kremnických vrchoch. 
S nadmorskou výškou 1232 m n.m. a výhodnou geografickou polohou má stredisko vynikajúce podmienky pre zimné 
a letné športy. Zjazd lesnou cestou s dobrým podložím (mierne strmejší) k vodnej nádrži Turček, ďalej Turčianskou 
cyklomagistrálou cez obce Sklené a Dolná Śtubňa do Turčianskych Teplíc s možnou zachádzkou ku kaštieľu v Diviakoch 
s návratom cez Turčiansky Michal späť do cieľa etapy v Turčianskych Tepliciach – v obľúbenom kúpeľnom meste. 
Etapa č. 1 = 28 km (35 km) bez zberného miesta 
Večerný program: individuállne/večerné kúpanie v aquaparku s unikátnou liečivou vodou 

 
2. deň 
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z Turčianskych Teplíc mierne zvlneným terénom podhorím Veľkej Fatry do Mošoviec (kaštieľ, rodný dom Jána Kollára) 
a ďalej do Blatnice -  vstupnej brány do Gaderskej doliny. Gaderská dolina patrí medzi ozajstné skvosty slovenskej 
prírody s bohatou faunou a flórou. Na pomerne malom území sa nachádza množstvo vzácnych prírodných útvarov a 
podmanivých zákutí. Vychutnať si ju môžeme jazdou po kvalitnej asfaltovej cykloceste v blízkosti Gaderského potoka 
až po ústie Dedošovej doliny (18 km). Turisticky vyhľadávaným prírodným útvarom je určite aj Čertova brána, ktorú 
staršie ročníky budú poznať z prvého filmu Jánošík. 
Na spiatočnej ceste dolu dolinou sa môžeme zastaviť na Chate pod hradom Blatnica -  mieste ako stvorenom na 
oddych,  domáce pivko a výbornú kapustnicu. Na skok od chaty, krátkou pešou prechádzkou, je to k zrúcanine hradu 
Blatnica s výhľadmi na okolitý Turiec. Návrat k vstupnej bráne do Gaderskej dolliny v Blatnici, pokračovanie do obce 
Necpaly – obce štyroch kaštieľov, z ktorých architektonicky najzaujímavejší je kaštieľ na námestí s hrdým latinským 
nápisom, voľným prekladom hovoriacim o tom, že kaštieľ bude stáť tak dlho, kým mravec obíde zemeguľu a korytnačka 
vypije more (stavba datovaná na rok 1673). V Necpaloch možnosť ukončiť cykloputovanie (56 km) a naložiť bicykle na 
príves alebo pokračovať v etape späť do Turčianskych Teplíc (74 km).    
 

Etapa č. 2 = 56 km (74 km), zberné miesto Necpaly 

Večerný program: individuállne/večerné kúpanie v aquaparku s unikátnou liečivou vodou 

 
3. deň 
Turiec je bohatý na prírodné pramene, plnia sa tu tri známe minerálky Fatra, Budiš a Kláštorná. Prameň Budiš (objavený 
v r. 1573) navštívime ako prvý po štarte z Turčianskych Teplíc, prameň je verejne prístupný a minerálku si môžeme 
načapovať priamo z prameňa pod prístreškom. Zvlneným terénom pokračujeme cez obce Rudno a Slovenské Pravno 
do Kláštora pod Znievom – obce s bohatou históriou a významnými pamiatkami (prvé slovenské gymnázium, 
Prepoštský kostol a kláštor, zvonička). Oddýchneme si na tamojšej obrej lavičke, ktorá váži viac ako tri tony, je vysoká 
viac než tri metre a dlhá viac ako päť metrov. Budeme sa na ňu teda musieť trošku vyšplhať, ale odmenou nám bude 
krásny výhľad na obec Kláštor pod Znievom, zrúcaninu hradu Zniev a okolitú prírodu. 

 
Obed v Kláštore pod Znievom - po obede možnosť ukončiť cykloputovanie (26 km) a naložiť bicykle na príves alebo 



pokračovať na bicykli do cieľa etapy v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine. Múzeum je 
najväčšou prírodnou expozíciou slovenskej ľudovej architektúry na Slovensku a jeho prehliadkou ukončíme našu 
návštevu Turčianskej záhradky. Odchod do Bratislavy. 
 
Etapa č. 3 = 26 km (46 km), zberné miesto Kláštor pod Znievom 
 

 
ETAPY: 

1. deň – 28 (35) km, bez zberného miesta 
2. deň – 56 (74) km, zberné miesto Necpaly 
3. deň – 26 (46) km, zberné miesto Kláštor pod Znievom 

       spolu km = 110 (155) km 
 
POVRCH/PROFIL: asfaltové cesty, spevnené lesné cesty, profil zvlnený 
 
OBTIAŽNOSŤ: stredne náročná 
 
BICYKLE: vhodné pre horské a trekové bicykle 
 

SPRIEVODCA: xxx xxx 
 

CENA:  xxx EUR/osoba v dvojlôžkovej izbe, príp. trojlôžkovej izbe 

 
CENA ZAHŔŇA: 

• Autobusovú dopravu (štart/cieľ BA) 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• 2x ubytovanie 

• 2x raňajky 

• Sprievodcu CK 

• Poistenie proti insolventnosti CK 
 
CENA NEZAHŔŇA: 

• Ostatnú stravu okrem vyššieuvedenej    

• Vstupy 

• Cestovné komplexné poistenie 

• Pobytovú taxu    
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