
Žilinský turistický kraj
pre seniorov



Kúpele/aquaparky
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE
Termálne kúpele patria k  najobľúbenejším kúpeľom na Slovensku, a  to aj medzi
zahraničnými turistami. Turčianska termálna minerálna voda má dokázateľne
liečivé účinky vďaka vysokému obsahu minerálnych látok. Mineralizácia
turčianskej minerálnej vody patrí k najvyšším a to nielen na Slovensku. Kúpeľnou
liečbou sa tu liečia choroby obličiek a  močových ciest, ochorenia pohybového
aparátu či nervové a gynekologické ochorenia a iné. Rodiny s  deťmi i  ďalší
rekreanti tu môžu využiť aj miestny aquapark s  tobogánmi, vírivkami a  bazénmi
s  liečivou termálnou vodou či rôzne relaxačné a  wellness pobyty.

Kontakt: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
+421/43/4913 867, rezervacie@therme.sk, www.therme.sk

UBYTOVANIE/LIEČEBNÉ DOMY
VEĽKÁ FATRA****, VEĽKÁ FATRA****, AQUA**, Liečebný dom G*

KÚPEĽNÉ PROCEDÚRY – liečba zlatom, vodoliečba, teploliečba, saunový svet,
masážne procedúry, pohybové procedúry, elektroliečba, wellness procedúry,
kozmetické procedúry a ostatné procedúry.

SPA & AQUAPARK PROCEDÚRY – bylinkový parný kúpeľ, ayurveda, rasul, masáže,
čokoládové procedúry
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Pre seniorov, ktorí hľadajú oddych a  nové zážitky,
je Turiec-Kremnicko dobrým tipom. Kultúrne
podujatia, divadlo, história regiónu priamo 
v obciach či múzeách, kúpele, aquapark s wellness
ponukou, nákupné centrá, oddychové miesta na
prechádzky – to je len v skratke ponuka, ktorá
dokáže osloviť aj náročnejších návštevníkov.

Turiec patrí medzi najkrajšie časti Slovenska. Môže sa pochváliť nielen svojou
prírodou či rozvinutým priemyslom, ale aj slávnou minulosťou. Názov regiónu
pochádza z názvu hradu Turiec, dnes sú to známe zrúcaniny hradu Zniev. Na
prelome 19. a 20. storočia bol región významným kultúrnym centrom. Turčiansky
svätý Martin patril medzi najdôležitejšie a  najvýznamnejšie mestá vtedajšej ríše.
Dnes je Turiec malebným regiónom, kde nájdete dostatok možností na aktívny
oddych, rekreáciu, ale aj historické pamiatky a termálne pramene. Prijmite
pozvanie a navštívte kraj, ktorý nie nadarmo prirovnávajú k rozkvitnutej záhradke.
Kremnica je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty 
v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie a kultúry
Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome... 
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POLÍCIA 158 (polícia), 159 (mestská polícia)
POHOTOVOSTI Pohotovosť pre dospelých (LSPP)

Mudroňova 14, 03601 Martin
043/ 4220 150

Pohotovosť stomatologická / zubná (LSPP)
Mudroňova 14, 03601 Martin
Telefón: 043/ 4220 150

LEKÁRNE www.turiec.com/lekarne-pohotovostne-sluzby
VEREJNÁ DOPRAVA www.mhdmartin.sk 

www.cp.sk 
www.slovakrail.sk 

PARKOVANIE www.parkovaniemartin.sk 
TAXI Alpha Taxi +421 902 345  600

City Taxi +421  905  333  233 
GP Taxi +421 910 944  751
K2 – Taxi +421 907 062  277
MIRO TAXI +421 903 108  108 

TURIEC-KREMNICKO
víta seniorov



WELLNESS
Sauny, masáže, solária – vyberte si svoj program. Môže to byť sauna fínska, parná,
parná aromatická, infra, tylárium, tepidárium solárium – slnečná lúka, masáže vo
vírivých bazénoch či klasické, športové, aromatické, dokonca i  čokoládové. Prejdite
si širokú ponuku nášho regiónu.
HOTEL TURIEC www.hotelturiec.sk 
HOTEL VICTORIA www.hotelvictoria.sk 
HOTEL BYSTRIČKA www.hotelbystricka.sk
HOTEL IMPOZANT www.impozant.sk 

Skalka Relax centrum 
Skalka Relax centrum je vynikajúcim doplnkom športového vyžitia na Skalke,
poskytuje možnosti na šport aj v prípade nepriaznivého počasia. 
Vnútorná viacúčelová hala je určená pre záujemcov zahrať si akékoľvek kolektívne
halové športy ako volejbal, basketbal, hádzaná, badbinton, či tenis. Rozmery 
41,6 m x 19,6 m, výška 9,5 m. Povrch je umelý – podlaha mondo šport je vyrobená
na báze prírodného a syntetického kaučuku a  športovci si ju veľmi pochvaľujú. 
K dispozícii sú zdvíhacie basketbalové koše. Návštevníkom sú ďalej k  dispozícii
squash, bowling, kvalitne vybavené fitness centrum, vodný svet so sedacím 
a detským bazénom, bazén s protiprúdom a 5 druhov sáun – suchá, parná, infra,
eukalyptová a bylinková sauna. V exteriéri je v lete možné športovať na 
6 vonkajších ihriskách, trávnatej ploche rozmeru futbalového ihriska. In-line dráha
s dĺžkou 3 x 1800 m v letnom období slúži pre korčuliarov, prípadne na preháňanie
sa na cestných kolobežkách alebo kolieskových lyžiach. Dráha je vedená v lesnom
prostredí a usporiadaná do alternatívnych okruhov podľa obtiažnosti. Trať je 
v zákrutách klopená, osvetlená a má tri miesta nástupu a výstupu z dráhy.
www.kremnica.sk/skalka-relax-centrum
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KÚPALISKÁ
Spa&Aquapark Turčianske Teplice www.therme.sk
Kúpalisko Sunny Martin www.sunnymartin.sk
Vrútocké kúpalisko www.vrutky.sk
Letné kúpalisko Mošovce v  areáli Drienok www.drienok.sk
Kúpalisko Vieska Turčianske Teplice www.turciansketeplice.sk
Termálne kúpalisko Katarína v Kremnici www.kupaliskokremnica.sk 
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Vybrané turistické trasy:
Ferrata HZS: Martin – Pivovarský potok – Martinské
hole – Martin

K  ferrate HZS sa dostaneme z Martina od konečnej zastávky autobusu MHD na
Stráňach popri Pivovarskom potoku na Martinské hole. Dolná časť je obojsmerná,
vhodná aj pre rodiny s deťmi, horná je technická, jednosmerná, len smerom zdola
hore, pre zdatnejších turistov. Je zasadená do kaňonu Pivovarského potoka, jej
horná časť sa delí na variant B (ľahší) a  variant C (ťažší variant). Obe trasy B a  C sa
stretnú vo výške 1250 m n.m. Potom ešte chodník pokračuje 10 minút a  napojí sa
na modrý chodník, ktorým sa ľahko dostaneme ku chatám na Martinských holiach.
Odtiaľ je možné vystúpiť ešte aj na najvyšší vrchol Lúčanskej Malej Fatry – Veľká
Lúka. Návrat z  ferraty je z  Martinských holí po žltej značke až na počiatočný bod –
zastávka MHD, Stráne. Náučný chodník a ferrata nie sú otvorené celoročne, len od
1.6. do 14. 9. a od 1. 11. do 14. 4., odporúča sa ferratový set – prilba, sedací úväz,
tlmič pádov, rukavice.

Krivánska Malá Fatra: Šútovo – Šútovský vodopád – Šútovo

Trasa na Šútovský vodopád je nenáročná, ideálna pre rodiny s  deťmi. Chodník
začína asfaltovou cestou, po pravej strane tečie Šútovský potok. Pokračuje ďalej
cez les až ku chate Vodopád s  možnosťou občerstvenia. Od chaty pokračuje
chodník ešte 3 km až k  Šútovskému vodopádu, ktorý má 38 m a je najväčším
v  Malej Fatre a patrí k  tým najkrajším na celom Slovensku. Zdatnejší turisti môžu
od vodopádu pokračovať ďalej strmou cestou nahor až k  Mojžišovým prameňom
(1140 mnm) a  odtiaľ až ku chate pod Chlebom a  hlavnému hrebeňu Malej Fatry.
Späť sa dostaneme tým istým chodníkom.
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Ubytovanie 
Hotel Turiec**** www.hotelturiec.sk 
Hotel Victoria**** www.hotelvictoria.sk 
Hotel Bystrička*** www.hotelbystricka.sk 
Hotel Impozant**** www.impozant.sk 
Hotel Martinské hole*** www.hotelmartinskehole.sk 
Hotel Gader** www.hotelgader.sk 
Penzión Čierna Pani www.penzion-cierna-pani.sk 
Penzión Babia Hora www.babiahora.sk 
Penzión Ľadoveň www.penzionladoven.sk 
Penzión MartInn www.penzionmartinn.sk 
Zrub Montana www.montana-residence.eu 
Hotel GOLFER***, Kremnica www.golfer.sk 
Horský hotel Minciar, Skalka pri Kremnici www.minciar.com 
Penzión Veža, Kremnica www.penzion-veza.sk 
Privát pod Skalkou www.podskalkou.sk 

Gastronómia
Česká Hospoda www.ceska-hospoda.sk 
Gazdovský dvor Turčianske Kľačany www.penzionsvmitro.sk 
Hostinec U  Jakuba www.hostinecujakuba.sk 
Hotel Victoria (mini-pivovar) www.hotelvictoria.sk 
Reštaurácia Drevená dedinka www.drevenadedinka.sk 
Reštaurácia Koliba www.koliba77.sk 
Reštaurácia Pasáž www.pasazmt.sk 

Turistické ciele: Jasenská dolina, Snowland – Valčianska dolina, Martinky –
Martinské hole, Klačianska Magura, Gaderská dolina – Blatnický hrad, jaskyňa
Mažarná, Čertova brána, Blatnická dolina, Kláštorské lúky, Turčianska magistrála,
Sklabinský hrad, Šútovský vodopád, Borišov, hrad Zniev

Príroda
Nechajte sa zlákať pokojnou atmosférou lesa, zaslúženými výhľadmi na
turčiansku záhradku, nadýchajte sa čerstvého vzduchu a  zaručene budete
odchádzať spokojní a  vyrovnaní, plní nezabudnuteľných zážitkov. Milovníci
cykloturistiky si zas môžu vybrať z  bohatej siete cyklotrás po celom regióne. Pre
rodiny s  deťmi sú tu bohaté možnosti vodných atrakcií a  dospelí si môžu dopriať
relax v  obľúbených kúpeľoch. Pre dobrodruhov zas čaká množstvo
adrenalínových zážitkov. Duše späté s  prírodou môžu navštíviť miestne salaše
a  ranče, užiť si výhľady na krásy regiónu z  konského chrbta a  vychutnať si zdravé
bioprodukty či tradičné špeciality priamo zo salašov.



Po stopách baníckej činnosti

Pre sprístupnenie ojedinelej atrakcie boli vybudované náučné chodníky po
stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane v dĺžke 18,25 km.
Odporučené trasy vás v závislosti od záujmu a výdrže prevedú viac alebo menej
náročným terénom bývalého banského revíru. V každom prípade spojíte aktívny
relax s poznávaním, pretože sa ocitnete v lone prírody, kde sa vám za sprievodu
vtáčieho spevu postupne odhalia svedkovia banskej minulosti v najrôznejších
podobách. Jedná sa o tri hlavné a tri vedľajšie trasy, prehliadka začína v Kremnici.
Najkratšia trasa vedie okolím mesta, najdlhšia vás zavedie až na Kremnické Bane.

Vybrané cyklotrasy:
Turčianska magistrála
Vrútky – Sučany – Turčianska Štiavnička – Sklabiňa – Turčianske Jaseno 
– Belá-Dulice – Necpaly – Blatnica – Mošovce – Turčiansky Michal – Turčianske Teplice

Turčianska magistrála je časťou Turčiansko–Kremnickej cyklomagistrály. Vychádza
z  Vrútok, pokračuje popod Malú Fatru do Sučian a  Turčianskej Štiavničky. Následne
vedie po asfaltovej Ceste hrdinov SNP úpätím Veľkej Fatry až do kúpeľného mesta
Turčianske Teplice. Magistrála ponúka úžasné výhľady na Turčiansku kotlinu
obklopenú pohoriami Malej a  Veľkej Fatry, prechádza   malebnými dedinkami
s  nezameniteľnou architektúrou (Blatnica, Mošovce,...). Na trase môžete obdivovať
Sklabinský hrad, typické kaštiele a  panské kúrie.
Zaujímavosti: Železničné múzeum Vrútky l Sklabinský hrad l Rozhľadne (Turčianske
Jaseno, Belá-Dulice, Necpaly) l Blatnica/Múzeum K. Plicku v  Blatnici l Mesto Turčianske
Teplice, www.turčiansketeplice.sk l Spa&Aqapark Turčianske Teplice, www.therme.sk
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Veľká Fatra: Za krásami Gadera (Gaderská dolina)

Turčianska obec Blatnica je vďaka polohe pri vyústení Gaderskej a Blatnickej
doliny do Turčianskej kotliny ideálnym východiskom výletov do turisticky
najvýznamnejších dolín Veľkej Fatry. Priamym pokračovaním Gaderskej doliny na
jej hornom úseku je Dedošová. Spolu dosahujú dĺžku takmer 18 km. Dolina má
vzhľad kaňonu s mohutnými bralami, so skalnými vežami a s množstvom ďalších
skalných útvarov. Jej atraktívnosť zvyšuje bohatá a vzácna kvetena a výskyt
zriedkavých živočíchov. 

Náučné chodníky:
Na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte

Ak chcete mať Kremnicu ako na dlani,
prejdite sa na vyhliadkovú vežu nad
mestom. Vybudovaním vyhliadkovej
veže na Krahulskom štíte v roku 2013,
oslávili  Mestské lesy Kremnica
dvadsiate výročie obnovenia vlastníckych
práv k lesným majetkom. Veža má výšku
13,5 metra a vyhliadkovú terasu vo
výške 9 metrov. Najpôsobivejší výhľad 
z veže je na juh – juhozápad. Okrem
Kremnice uvidíte Žiarsku kotlinu, južnú
časť Kremnických vrchov, Vtáčnik,
Štiavnické vrchy, na sever uvidíte do
Kunešova a do Turčianskej kotliny 
a smerom na východ hlavný hrebeň
Kremnických vrchov. Navedenie na
chodník sa nachádza na centrálnom
smerovníku (pri medveďoch). Cez
Zámocké námestie chodník stúpa od
záhradiek cez železničnú trať až ku
kostolu na Krahuliach. Je značený

zelenou miestnou značkou. Chodník je veľmi vhodný na rodinnú prechádzku.
Približný čas na prechod z Krahúl do Kremnice je asi 1:15 hod. a z Kremnice na
Krahule asi 1:45 hod. (prevýšenie cca 350 m). Z chodníka sa dá odbočiť na
vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte (958 m n.m).
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NAŠE TIPY:

KNIŽNICE 
Turčianska knižnica, www.tkmartin.sk, Slovenská národná knižnica, www.snk.sk 

HRADY 
Sklabinský, Blatnický, Znievsky, Mestský hrad v Kremnici

MÚZEÁ
l Unikátne Hasičské múzeum v Priekope ponúka návštevníkom jedinečnú

možnosť nazrieť do histórie hasičskej techniky. V  priestoroch múzea  nájdete 
i historické a súčasné hasičské uniformy, ale i novovybudovanú expozíciu
konských striekačiek a vynovenú výstavu motorových striekačiek.
www.priekopa.sk 

l Múzeum železnice sa nachádza v časti depa bližšie k osobnej stanici ŽSR Vrútky.
Prezentuje predovšetkým parné rušne, z ktorých časť je schopná prevádzky.
Zaujímavým exponátom je funkčné elektromechanické staničné zabezpečovacie
zariadenie SH 5007 s rôznymi typmi návestidiel, prestavníkov a ďalších zariadení.
Expozícia je prístupná v období od 1. 6. do 30. 9. po predchádzajúcom tel. dohovore.
www.vyhrevna-vrutky.sk 

l Slovenské národné múzeum – Múzeum slovenskej dediny – najväčšie múzeum
v  prírode na Slovensku, aká bola architektúra a  spôsob života na dedine pred
viac ako 100 rokmi v  regiónoch Orava,
Liptov, Kysuce-Podjavorníky a  Turiec.
www.skanzenmartin.sk 

l Slovenské národné múzeum prevádz-
kuje aj Etnografické múzeum, Múzeum
Andreja Kmeťa, Múzeum Martina
Benku, Múzeum kultúry Čechov na
Slovensku, Múzeum kultúry Rómov na
Slovensku, Múzeum Karola Plicku. 
www.snm.sk 

l Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice 
www.snk.sk 

l Súkromné letecké múzeum Tomčany
www.lietadla.com/gallery/index.php?str=gallery/gallery&gallery=muzea/tomcany

l Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a  medailí Kremnica
Líce a  rub peňazí – peniaze a  medailérstvo v  dejinách Slovenska –
numizmaticko-historická expozícia je inštalovaná na 5 podlažiach
neskorogotického meštianskeho domu. V  úvode sa návštevník zoznamuje
s  históriou mesta, dozvedá sa o založení mincovne, o remeslách a  cechoch, ale
aj o  každodennom živote mešťanov. Spozná fakty o  cisárskych   návštevách, dve
podzemné podlažia expozície sú zamerané na dejiny baníctva. Autentickú
atmosféru banského diela dopĺňajú exponáty súvisiace s  prácou baníkov.
Najrozsiahlejšia časť expozície je venovaná dejinám peňazí na Slovensku.
www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod

l Mestský hrad
Jedinečnú expozíciu múzea predsta-
vuje národná Kultúrna pamiatka
mestský hrad – komplex stredo-
vekých stavieb zo  14. – 15. storočia,
chránených dvojitým opevnením.
Dominantou areálu je neskorogotický
kostol sv. Kataríny, patrónky mesta,
známy aj vďaka slávnym organovým
koncertom. Veža kostola poskytuje
veľkolepú vyhliadku na panorámu starobylého mesta a  jeho okolia.
www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod
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Znievska cyklocesta
Turčianske Teplice – Veľký Čepčín – Jazernica – Socovce – Kláštor pod Znievom
– Valča – Trnovo – Trebostovo – Košťany nad Turcom – Martin

Trasa je určená pre menej náročných cykloturistov alebo rodiny s  deťmi. Je
rovinatej šia, kopírujúca rieku Turiec.
Zaujímavosti: Spa&Aqapark Turčianske Teplice, www.therme.sk l Znievsky hrad
na skalnatom vrcholci v nadmorskej výške 985 m je najstarším známym hradom 
v Turci a najvyššie položeným hradom na Slovensku  l Lyžiarske stredisko
Snowland vo Valčianskej doline, www.snowland.sk l Mesto Martin, www.martin.sk
l Slovenské národné múzeum – Múzeum slovenskej dediny  – najväčšie múzeum
v  prírode na Slovensku, aká bola architektúra a  spôsob života na dedine pred viac
ako 100 rokmi v  regiónoch Orava, Liptov, Kysuce-Podjavorníky a  Turiec.
www.skanzenmartin.sk l Slovenské národné múzeum, www.snm.sk

Kultúra
Najvýznamnejším mestom Turca bol už v  minulosti Martin s veľkým národným
i  kultúrnym významom. Dnes tu môžete navštíviť viaceré múzeá, galérie, parky,
hrady. S  bohatou históriou sa dá oboznámiť priamo na miestach, kde sa kedysi
odohrávala. Známymi sú aj Národný dom, Turčianska galéria, Múzeum Andreja
Kmeťa, tri budovy Matice slovenskej, dve z prvých troch slovenských gymnázií 
a sakrálne pamiatky. V Martine sa nachádza aj národná kultúrna pamiatka Národný
cintorín, na ktorom je pochovaných mnoho známych osobností slovenskej kultúry
a histórie. Za pozornosť stojí i najväčšia expozícia stavieb ľudovej architektúry na
Slovensku v Múzeu slovenskej dediny v  Jahodníckych hájoch.
Kremnica je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. Dominantou mesta je
Mestský hrad, ktorý bol v roku 1970 ako ojedinelá architektonická pamiatka
stredovekého osídlenia vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Tvorí ho súbor
stavieb zo 14. – 15. storočia, chránený dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú
jedny z najzachovalejších mestských hradieb na Slovensku. Dominantou stavbou
hradného areálu je Kostol sv. Kataríny. Hradný komplex s expozíciami spravuje
Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska. V  Kremnici sa
nachádza Mincovňa, ktorej príbeh sa začal odvíjať s udelením privilégií mestu
Kremnica v roku 1328 a je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov
na svete. Pri potulkách Kremnicou a jej okolím môžeme vidieť svedkov bohatej
baníckej histórie mesta – banské technické pamiatky.
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l Hornoturčianske dožinkové slávnosti

Dožinky sú oslavou úrody, poďakovaním za tvrdú prácu ľudí a vzdaním úcty 
k pôde. Ich príchodom vrcholí leto, dni sa skracujú, v povetrí sa objavujú prvé
kŕdle sťahovavých vtákov a vzdialená vôňa prichádzajúcej jesene. 
V Turčianskych Tepliciach sa začínajú tradičným dožinkovým sprievodom
mestom. Folklórne súbory a skupiny z okolia v ňom nesú symbolické dožinkové
vence ako prejav vďaky hospodárom, ktorí zabezpečujú všetko potrebné na naše
domáce stoly. Pri svojich vystúpeniach potom prezentujú tance, piesne, kroje 
a zvyky spojené so zberom úrody. Okrem domácich účinkujúcich sa prezentujú
aj súbory z partnerských miest z Českej republiky, Poľska a Srbska. Súčasťou
podujatia býva tiež jarmok ľudových remesiel. 
www.turciansketeplice.sk

l Európsky Festival humoru a  satiry KREMNICKÉ GAGY 
Medzinárodná prehliadka kultivovaného humoru, nezávislej satiry a veselej
recesie s  dlhoročnou tradíciou (Anno 1981). Koná sa každý rok na konci augusta.
Na  13 scénach a pódiách v  centre mesta prezentuje svoje najlepšie produkcie

cca 300 úspešných divadelníkov, hudobníkov, bábkarov, výtvarníkov, mímov,
klaunov, recitátorov a  pouličných umelcov zo Slovenska i  mnohých krajín
Európy.
www.gagy.eu
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l Banské múzeum v  Štôlňa Andrej
Dokumentuje históriu i súčasnosť
ložiska zlata a prácu baníkov v
rôznych obdobiach. Viac  ako 60-
minútová prechádzka podzemím
priblíži návštevníkom ťažkú prácu
baníkov od 16.  storočia až po
nedávnu minulosť. Štôlňa poskytuje
turistom možnosť navštíviť malú časť
kremnického podzemia, kde sa tvorila
slávna banícka história. Prechádzka podzemím ponúka možnosť zažiť atmosféru
starých banských diel.
muzeum.kremnica-gold.sk

l Kremnická mincovňa
Už takmer sedem storočí nepretržite
vyrába minciarske produkty, ktoré
patria medzi svetovú špičku. Jej
príbeh sa začal odvíjať 17. novembra
1328, kedy uhorský kráľ Karol Róbert
z Anjou povýšil Kremnicu na
slobodné kráľovské mesto a zároveň
jej pridelil privilégium na prevádzko-
vanie mincovne. Expozícia ponúka
možnosť prezrieť si nielen zaujímavé
exponáty v  novo zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy, ale tiež
jedinečnú prehliadku starej raziarne mincí.
www.mint.sk

KULTÚRNE PODUJATIA
Spoznajte ľudovú architektúru a tradície,
ochutnajte tradičné jedlá, oslaďte si
život medovníčkom i  medovinkou,
zabavte sa pri kultúrnych podujatiach
a  spoznajte tak ďalšiu podobu regiónu
Turiec-Kremnicko.

l Dotyky a spojenia

Slovenské komorné divadlo každoročne organizuje divadelný festival Dotyky 
a spojenia. Ambíciou festivalu je vyhľadávať a prezentovať najzaujímavejšie a
naj inšpiratívnejšie divadelné produkcie. 
www.dotykyaspojenia.sk
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l Hudba pod diamantovou klenbou
Jeden z najkrajších stredovekých meštianskych domov v Kremnici – Dom
komorského grófa č. 542/3 – už tradične patrí umeniu. Festival Hudba pod
diamantovou klenbou, ktorý husľový virtuóz Peter Michalica nazval pri svojom
zrode spojením krásy hudby a architektúry, sa tu koná už od roku 2001.
www.kremnica.sk/2014/05/14/hudba-pod-diamantovou-klenbou-2014

l Kremnický hradný organ 
Európsky organový festival, ktorý sa koná každoročne v  nedeľu počas júla 
a augusta v areáli Mestského hradu, v priestoroch Kostola sv. Kataríny. V tomto
kostole je inštalovaný koncertný organ Rieger-Kloss z roku 1992, ktorý vďaka
svojej dispozícii (obsahuje viac ako 3 500 píšťal a 60 registrov) umožňuje
realizovať interpretácie najnáročnejších diel organovej literatúry. 
www.kremnickyhradnyorgan.sk

l Biela stopa

Neustále stúpajúci počet štartujúcich i  divákov na najväčšom podujatí festivalu
bežeckého lyžovania na Slovensku svedčí o tom, že tento druh zimnej turistiky
sa stáva čoraz vyhľadávanejšou alternatívou aktívneho oddychu a relaxu.
Príťažlivosť Kremnických vrchov láka zimných i letných turistov už dlhé
desaťročia, ponúka tréningové možnosti športovým nádejám aj profesionálom.
www.bielastopa.eu

Prehľad podujatí nájdete na:
www.turiec.com  l www.martin.sk  l www.skanzenmartin.sk
www.turciansketeplice.sk  l www.kremnica.sk 

Viacdňový program pre seniorov
3-DŇOVÝ PROGRAM PRE SENIOROV
1. deň: Martin a  jeho múzeá, ochutnávka piva v  súkromnom pivovare Hotela

Viktoria
2. deň: Prechádzka v  Gaderskej doline, Turčianske Teplice – Aquapark, 
3. deň: Kremnica – po stopách banskej histórie, návšteva Kremnického hradu

a  Múzea mincí

7-DŇOVÝ PROGRAM PRE SENIOROV
Výlet na hrad, za osobnosťami slovenského národa a architektúrou 
(variant pre pekné počasie)
1. deň: Návšteva Šútovského vodopádu

Obed v  penzióne Mitro
Prehliadka Sklabinského hradu

2. deň: Prehliadka – Etnografické múzeum
Prehliadka – Múzeum Martina Benku
Prehliadka Slovenského národného literárneho múzea

3. deň: Prehliadka pamätnej izby Hany Zelinovej vo Vrútkach
Presun do Mošoviec
Prehliadka Múzea mošovských remesiel
Prehliadka Múzea Jána Kollára
Zlaté kúpele Turčianske Teplice

4. deň: Prehliadka Múzea Karola Plicku
Návšteva Blatnického hradu
Presun do Turčianskeho Jasena
Prehliadka pamätnej izby Jána Jessenia a kostola Sv. Margity

5. deň: Výstava v  Turčianskej galérií
Náučným chodníkom „Po stopách česko-slovanskej vzájomnosti“
Ochutnávka tradičných jedál

6. deň: Návšteva kalvárie v  Kláštore pod Znievom
Presun do Valče (*na podujatie)
Valčianske melódie – prehliadka matičiarskych spevokolov*

7. deň: Prehliadka – Múzeum slovenskej dediny (*spojená s  nedeľnými podujatia -
mi v  skanzene – Turčianska harmonika, Dožinky, Vianoce na dedine a  pod.)
Prehliadka Národného cintorína 
Odchod domov

Zoznam členov OOCR TURIEC-KREMNICKO

Mesto Martin                                                                                                        www.martin.sk
Mesto Turčianske Teplice                                                              www.turčiansketeplice.sk
Mesto Kremnica                                                                                              www.kremnica.sk
Klaster TURIEC                                                                                                   www.turiec.com

Lyžiarske stredisko Jasenská dolina                                        www.jasenskadolina.sk
Lyžiarske stredisko Snowland Valčianska dolina                           www.snowland.sk
Lyžiarske stredisko Martinky, Martinské hole                              www.martinky.com
FATRA SKI, s.r.o.                                                                                            www.fatraski.sk

Technické služby Turčianske Teplice                                         www.turciansketeplice.sk
Kremnica Región združenie CR                                                      www.kremnicaregion.sk

Hotel Golfer                                                                                                    www.golfer.sk
Penzión Veža                                                                                    www.penzion-veza.sk
Akropola Kremnica                                                                www.akropolakremnica.sk
Slovak Folk Travel                                                                      www.slovakfolktravel.sk
Kultúrne a informačné centrum            www.kremnica.sk/informacne-centrum-mesta
Privát Pod Skalkou                                                                             www.podskalkou.sk
Skalka Aréna                                                                                        www.skalkaarena.sk
Banské Múzeum                                                           www.muzeum.kremnica-gold.sk
Hotel Minciar                                                                                          www.minciar.com

Obec Mošovce                                                                                                  www.mosovce.sk
MartINN, s.r.o.                                                                                     www.penzionmartinn.sk
Hasičský zbor Priekopa                                                                                 www.priekopa.sk
Tradičné je dobré, s.r.o.                                                                          www.regionportal.sk
NORD SIGHTHOUND CLUB                                                                            www.nordclub.sk
Pro Ski, a.s.                                                                                                             www.proski.sk
Rádio Rebeca, s.r.o.                                                                                            www.rebeca.sk
Kultúrna scéna Martin                                                                         www.mestskascena.sk
Regionálna rozvojová agentúra Turiec                                                     www.rraturiec.sk
MARTINA, s.r.o. - Hotel Rezident                                                       www.hotelrezident.sk
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