Relax v regióne Hornej Nitry- Bojnice, Prievidza, Handlová,
Nováky a ich okolie

HANDLOVÁ A OKOLIE:

Plaváreň Handlová
Plaváreň mesta Handlová v roku 2008 oslávila 20 rokov svojej
existencie. Ponúka šport. oddych, regeneráciu a zábavu. K dispozícií
sú bazény – veľký a malý, sauny a masáţe.
Otváracie hodiny: Od apríla do konca septembra od 9:00 do 21:00 a od
októbra do marca od 10:00 do 16:00
Kontakt: ulica 1. mája 99, 97251 Handlová
email: plavarenha@zoznam.sk;  +421 905 511 799

Turisticko-náučný chodník Handlová
Prechádzkou turistickým chodníkom sa zoznámite s činnosťami
spojenými s ťaţbou uhlia v Handlovej, ako i faunou a flórou blízkeho
okolia. Trasa je stredne náročná 5-6 hodín; dĺţka:9,5 km; stanoviská:
13 stanovísk, ktorých súčasťou sú dve oddychové zóny - Tri studničky
a Jedna studnička. Dostupnosť je počas celého roka. Vstup: bezplatný.

Súkromné múzeum Jána Procnera
Obsahuje 400 exponátov z histórie mesta, ako aj z histórie baníckej
činnosti. Súčasťou múzea je galéria 70-tich drevorezieb majstra
rezbára Jána Procnera. Pri návštevách je potrebné sa ohlásiť vopred.
Kontakt: Ul.Gagarina 14,Handlová;  +421 908 554 199

Rybník pri Handlovej
Ponúka majiteľom rybárskeho lístka dobrý úlovok, ich rodiny strávia
príjemný deň v prekrásnom prostredí s moţnosťou vyuţitia
reštauračných sluţieb.

Kostol Dobrého pastiera
Nachádza sa na Hornom konci Handlovej. Je to kamenná stavba
s dvoma kaplnkami pochádzajúca z r. 1941. Vnútorné zariadenie je
z čias stavby. V r. 2007 bola zrekonštruovaná kamenná zvonica
v blízkosti kostola. Kostol pre Vás otvoria na poţiadanie.
Kontakt:+421 907 265 603

SKI TMG Penzión Mladosť Remata
V krásnom prostredí môţete preţiť svadbu, rôzne oslavy, rekreácie,
školenia, porady, semináre, lyţiarske kurzy. Zabezpečujeme športové
podujatia aj pre organizácie, firmy a školy. Ponúkame: zjazdové a
beţecké lyţovanie, cezpoľný beh - branné dni, cyklokros, tenisové,
bedmintonové, nohejbalové a beach-volejbalové turnaje.
Kontakt: Remata 58, 972 31 Rázročno; +421 46 547 0137,+421 903 673 876

HUTIRA Handlová

Krytá plaváreň Prievidza

Súčasťou areálu sú športoviská s umelou trávou, pláţový
volejbal, minigolfové dráhy, petangové ihrisko, exteriérová
kolková dráha, stolný tenis, multifunkčné mini ihrisko, v
zimnom období nafukovacia hala, dva tenisové kurty. Otvorené
sú denne od 8:00 hod. do 22:00 hod. Penzión ponúka moţnosť
ubytovania v štýlovo zariadených izbách. Jeho súčasťou sú i 2 parné sauny, fínska sauna,
infra sauna, vírivka, bazén s protiprúdmi a bublinkovou sedačkou a chrličom.
Kontakt: ul. 29. augusta 92,972 51 Handlová, email: recepcia@hutiraslovakia.sk
 +421 46 512 0100

Areál krytej plavárne sa nachádza v športovo-obchodnej zóne mesta, na
sídlisku Píly, v blízkosti zimného štadióna, športovej haly a pláţového
kúpaliska. Technické parametre: plavecký dvadsaťpäťmetrový bazén s
hĺbkou vody od 130 do 180 cm.
+421 46 5438 267; +421 46 5438 268; email: info@unipa.sk; www.unipa.sk

Okrasné rybníky Remata
Nachádzajú sa medzi kremnickým pohorím a pohorím Vtáčnik. Areál
ponúka stanovanie, campovanie, podnikové a spoločenské akcia, guláš
partie, opekanie, moţnosť chytania rýb rybárom aj
nerybárom, grilovanie a vyuţitie detského ihriska.
www.rybniky-remata.sk
+421 905 511 799; +421 908 789 432, email: rybniky.remata@gmail.com

Horský hotel a kúpalisko Remata
Horský hotel je situovaný v malebnom prostredí, medzi
Kremnickým pohorím a pohorím Vtáčnik. Oblasť je obzvlášť
príťaţlivá pre milovníkov prírody, turistiky a
cykloturistiky. Nedotknutá príroda s bujnou vegetáciou
doplnená návštevami RELAX centra poskytuje výborné
podmienky na regeneráciu a oddych. Súčasťou hotelového komplexu je zrekonštruované
hotelové ubytovanie, reštaurácia, nočný bar, relax bar, kongresové centrum, bowling
centrum, relax centrum s vnútorným bazénom, letné kúpalisko, kryté ohnisko, rodinné
chatky, detské pieskoviská a turistická ubytovňa a iné.
www.hotel-remata.sk,  +421 46 547 0226, +421 915 753 871
Kontakt: Hotel Remata, 972 31 Ráztočno; email: hotel-remata@mvstaving.sk
PRIEVIDZA A OKOLIE:

Letisko v Prievidzi
Aeroklub Vám ponúka niekoľko druhov adrenalínu v podobe
vyhliadkových letov v rôznych typoch lietadiel, z paluby ktorých môţete
sledovať krásnu panorámu Hornonitrianskej kotliny. Záujemci môţu
lietať v oblakoch bez lietadla a sledovať panorámu z vtáčej perspektívy
na padáku ako parašutisti v sólo zoskoku alebo v tandeme so skúseným inštruktorom.
 +421 46 543 0611, +421 911 110 504; www.aeroklub-prievidza.sk.

Miniatur golf Prievidza – nachádza sa v mestskom parku v Prievidzi
Kontakt: Riečna ulica, Prievidza; 0918 219 887; www.1mtgc.sk

Golf driving range Koš - (cvičná lúka) sa nachádza v obci Koš. Priamo z terasy je
krásny výhľad na Bojnický zámok. Ponúkame 19 odpalísk, z toho štyri sú kryté. Trénovať
môţete dlhé odpaly (neobmedzená dĺţka), krátke odpaly na rôzne terče (sudy, vlajky, sieť).
Ďalej je k dispozícii green a bunker, cvičný kruh na zlepšenie švihu.
 +421 46 542 6520;
www.agamagolf.sk

Štvorkolky – Prievidza - +421 902 933 622
Štvorkolky a buginy - Prievidza - +421 905 809 727
Sklársky skanzen
Originálny sklársky skanzen je zriadený v centre obce Valaská Bela. Ponúka spoznať ručnú
výrobu fúkaného skla. Na malej sklárskej peci a pomocou sklárskej píšťale Vám ukáţeme
klasickú ručnú výrobu skla a uvidíte, ako naši predkovia tvarovali sklo, aké pouţívali
nástroje a pomôcky, a ako sklo prifarbovali. Pri exkurzii je potrebné objednať sa dopredu.
Kontakt: Dolinaj Peter, email: dolinaj@sklennysen.sk,
+421 907 198 433,  + 421 46 545 81 82

Vodný svet Sebedražie pri Prievidzi
Atmosféra novovytvoreného prírodného areálu je vhodný na oddych a príjemné posedenie,
ale spestrené i mnoţstvom športových aktivít – zábava, lov rýb, minigolf, spanie v típí.
vodný svet:  +421 905 224 942, e-mail: viliambako@azet.sk, www.rrr.sk
golf:  +421 905 604 550, e-mail: pavle@rrr.sk, www.gcscotland.sk

Hrad Sivý Kameň
Nachádza sa nad obcou Podhradie, juţne od Prievidze na úpätí
pohoria Vtáčnik. Chránený prírodný výtvor Sivý kameň Bralnatý reliéf vzniknutý rozpadom andezitového lávového
prúdu a rozdelený prielomom potoka, so zvyškami zrúcanín
stredovekého hradu. Prvé správy o hrade sú zo 14. storočia, keď
bol kráľovským majetkom. Pôvodne to bola menšia pevnosť,
ktorú aţ do roku 1388 spravovali kasteláni z Bojnického hradu.
Potom prešiel do súkromných rúk a aţ do svojho zániku často menil majiteľov. Ruiny
hradu boli rozoberané obyvateľstvom na stavebný materiál. Skromné zvyšky hradu, pred
rozpadom chránené sieťovinou sú na andezitovom kopci tesne nad obcou Podhradie.
V spodnej časti hradu môţeme vidieť zvyšky valenej klenby.

Hornonitriansky banský skanzen – Baňa Cigeľ
Prehliadková trasa skanzenu sa začína na povrchu, pokračuje
jazdou banským vláčikom v dĺţke 2 312 m do hnedouhoľnej
bane. Ďalej je vedená pešou prehliadkou podzemnými banskými
priestormi, v minimálnej hĺbke 80 m pod povrchom. Pešia časť
prehliadkovej trasy v bani jedným smerom má dĺţku 566 m .
Cieľom prehliadkovej trasy je poskytnúť návštevníkovi záţitok z
preţitia rovnakej cesty, akú denne zaţívajú baníci pri svojej práci. Konečným cieľom
prehliadky je netradičným spôsobom oţiviť banícke tradície na Hornej Nitre a zároveň
turistom ukázať extrémne podmienky, v ktorých baníci denne vykonávajú svoju prácu.
Každý vstup je potrebné vopred dohodnúť!!!
Kontakt:  +421 46 543 0303; e-mail: tik.bojnice@stonline.sk; www.banskyskanzen.sk

chodníka je informačná tabuľa, ktorá informuje o histórií hradu. Výstup
trvá asi 15 minút. Turistický chodník ďalej pokračuje na Blanočný vrch
a zalesneným hrebeňom na najvyšší vrch v okolí Suť (718m). Výstup trvá asi jednu hodinu.
Z vrcholu je nádherný výhľad na okolie a najmä na Močiarskú dolinu.

Mincovňa Kremnica
Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretrţite
vyrábajúcich podnikov na svete. Mince, ktoré sa tu začali raziť
zo zlata vznikli podľa vzoru mincí z Florencie a spočiatku sa im
hovorilo florény. Keďţe sa latinský nápis na obdobnej zlatej
minci mesta Benátky končil slovami "ista ducatus", ľudia tomuto
druhu mincí začali hovoriť dukáty. Pod týmto názvom vošli do
histórie.

Prepoštská jaskyňa – Múzeum praveku v Bojniciach
Ako paleolitické nálezisko mimoriadneho významu objavil
r. 1926 prepošt Karol Anton Medvecký, správca bojnickej
rímsko-katolíckej farnosti a archeológ – amatér. Prepoštská
jaskyňa je náučná expozícia v prírode, priamo na mieste, kde ţil
neandertálsky pračlovek. Návštevníci sa môţu oboznámiť
s dobou, v ktorej ţil, so spôsobom ţivota, aký viedol,
s nástrojmi, aké si zhotovoval, so zvieratami, aké ţili na území Bojníc, kosti, ktorých
zvierat sa tu našli, ako aj mnoho ďalších zaujímavosti. PLATÍ VIP card Bojnice!!!
Ponúkame:
♦ nočné prehliadky pri svetle horiacich fakieľ – apríl aţ október 2011
♦ praveké tvorivé dielne (program pre skupiny) - apríl aţ október 2011
♦ nočné prehliadky s vypúšťaním lampiónov šťastných prianí
(vţdy v utorok) júl19;26;/august 2;9;16 o 21.00 hod. – prineste si zapaľovač
Kontakt: Svätoplukova 28, Bojnice,  +421 907 752 609,
email: muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk

Obec Čičmany
Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou – maľovanými
zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola dolná časť obce v r. 1977
vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Príroda v
okolí je príťaţlivá pre turistov, vhodná na oddych, zber húb a liečivých
rastlín. V zimnom období je moţnosť lyţovania v lyţiarskom stredisku Javorinka, v lete sú
vyuţívané turistické a cyklistické trasy a z vrchu Javorinka je moţný paragliding a závesné
lietanie. Ubytovacie a stravovacie sluţby poskytuje hotel Kaštieľ a penzión Javorina.

Hrad Šášov
Zrúcanina hradu sa nachádza na strednom Slovensku v okrese Ţiar nad
Hronom. Pod hradom leţí obec Šášovské Podhradie. Zo Šášovského
Podhradia vedie na hrad zelená značka. Na začiatku turistického

BOJNICE

Zoo Bojnice
Zoologická záhrada Bojnice v krásnom prostredí okolia Bojnického
zámku je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na
Slovensku. Nájdete tu najväčší počet zvierat, aţ 373 druhov. K
zaujímavostiam tejto ZOO patrí aj pavilón opíc, pavilón slonov,
akvárium a terárium. Atrakciou ZOO Bojnice pre deti je aj 7 metrová
vyhliadková veţa, z ktorej sa môţu spustiť po šmýkačke rovno medzi domáce zvieratá.
 +421 46 540 2975
www.zoobojnice.sk

Sokoliari AQUILA Bojnice
Majú svoje sídlo v areály stálej scény AQUILA Bojník nachádzajúcom sa v asi 100 m od
vchodu do Bojnického zámku. Tu ponúkajú pre návštevníkov vystúpenia s dravcami.
www.aquila.sk

Bojnický zámok
Pracovníci zámku aj v roku 2011 pripravili pre návštevníkov bohatý
program: napr. BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO od 14 - do 19.
septembra 2011, nočné a detské prehliadky zámku, ktorý ukrýva
mnoţstvo umelecko-historických exponátov zhromaţdených najmä
posledným majiteľom zámku grófom Jánom Františkom Pálfym.
 +421 46 543 0624 - vrátnica;
www.bojnicecastle.sk

JAZDECKÉ AREÁLY
♦ Jazdecký klub Navaho Ráztočno - JK Navaho ponúka vychádzky na koňoch,
dovolenku na koňoch (aj pre celú rodinu), ustajnenie koňa, kurzy preţitia s koňmi
v prírode, vozenie na koňoch, vyučovanie jazdy na koni, jazdecký tábor pre deti. 
046/5470 373,  046/5477 606
Kontakt: Handlovská 259, 972 31 Ráztočno, email: jknavaho@gmail.com;
♦ Jazdecký klub Almus - Ponúka denný letný tábor pre deti a mládeţ vo veku od 7 do
18 rokov. Tábor je zameraný na získanie a osvojenie si praktickej zručnosti pri práci s
koňmi. +421 905 318 972
Kontakt: Lipník 97, emai:. almus@almus.sk
♦ Hipocentrum Majer Prievidza - K dispozícii je okrem jazdy na koni aj streľba z luku,
moţnosť grilovania i varenia gulášu. +421 907 480 508
Kontakt: Kúpeľná ulica 1707/47, Bojnice; www.majerbojnice.com
♦ Monty Ranč Nitrianske Pravo - Ponúka prenájom koní pre skúsených jazdcov,
westernový štýl jazdy, viacdňové výlety do prírody, letné tábory na koni pre deti,
víkendové pobyty pre rodičov s deťmi aj pre skupiny.
Kontakt: Vyšehradné 885/32, Nit. Pravno; email: monty-ranc@stonline.sk
+421 905 454 508, +421 905 453 830; www.montyranc.sk
♦ Hipo Mačov - Ponúka moţnosť aktívneho oddychu v pokojnom horskom prostredí,
rekreačnú a liečebnú jazdu na koni, môţete sa naučiť zaobchádzať s koňmi, sedlať ich,
čistiť a nakoniec aj samotné základy jazdenia, ktoré si môţu vyskúšať na vychádzkach po
okolitých lesoch a kopcoch.
0908 841 571; www.hipomacov.sk
TERMÁLNE KÚPALISKÁ
♠ Chalmová - Bystričany, s.r.o. - s celoročnou prevádzkou
 +421 46 549 3320;  +421 46 549 3121; www.chalmova.sk
♠ Kúpalisko Čajka, Bojnice - termálne kúpalisko s kapacitou 1500 ľudí ponúka tri
bazény s termálnou vodou z neďalekého 36-stupňového prameňa. Nachádza sa v mestskom
lesoparku, hneď vedľa známej zoologickej záhrady a pod malebným Bojnickým zámkom.
Bazén má teplotu 26–28 ºC, malý a veľký detský bazén má teplotu okolo 30 ºC. Dva
tobogany a šmýkačka majú vlastný dojazdový bazénik.  +421 46543 0528
♠ Kúpele BOJNICE - Kúpele Bojnice v srdci Slovenska sú pokojným miestom, ktoré
svojou polohou, klímou a zloţením termálnych vôd vytvárajú ideálne podmienky pre
liečebné procesy, regeneráciu a oddych svojich hostí. Kto je unavený dennou hektikou ţitia
a hľadá odpočinok pre telo a dušu, nájde tu to pravé.  +421 46 511 6362; www.kupelebojnice.sk
♠ Termálne kúpalisko Katarína - Areál termálneho kúpaliska Katarína a autocampingu
v Kremnici sa nachádza na juţnom okraji mesta v údolí kremnického potoka. Banský
štrukturálny vrt z roku 1967 leţiaci juţne od samotného kúpaliska je dodnes zdrojom
veľkého mnoţstva 50 °C teplej minerálnej vody s blahodarnými účinkami na pohybové a
nervové ústrojenstvo.

TURISTICKÉ TRASY:
♣ Prievidza - Kanianka - Boškovie laz - Nitr. Rudno (dĺžka 7 km) - trasa vedie z
Prievidze aut. stanice cez Bojnice – Dubnicu. Z reštaurácie Luna (Tehelná 9, Bojnice) pokračuje trasa
do Kanianky ( poľnohospodárskej obce na úpätí Malej Magury) . Trasa vedie zo zastávky SAD
ulicou k okraju lesa a je vyznačená modrou turistickou značkou. Vedie z Hornonitrianskej do
Rudnianskej kotliny, prevaţne lesnatým terénom bohatým na lesné plody. Rozhľady z Kanianských
lúk a Boškovie lazu. Chodecky stredne náročné, ale orientačne bez väčších ťaţkostí.
♣ Prievidza - Nitrianske Pravno - Kľak (dĺžka13 km) - trasa vedie z Prievidza aut. stanice
cez obce Nedoţery - Brezany a Pravenec, Moţnosť ubytovania v hoteli Vyšehrad. Trasa ďalej
pokračuje z Nitrianskeho Pravna na Fačkovske sedlo (aut. zastávka) . Dĺţka trasy je 10 km a vedie z
Nitrianskeho Pravna cez obec Kľačno. Zo zastávky na Fačkovskom sedle pokračuje trasa na Kľak po
vyznačenom turistickom chodníku. Chodník je vyznačený ţltou TZ. Stravovanie a ubytovanie na
Fačkovskom sedle: Salaš pod Kľakom, Chata Veronika, Chata Energetik.

♣ Bojnice - Nitrianske Rudno - Temeš – Magura
- trasa Bojnice - Nitrianske Rudno (15 km); - trasa Nitrianske Rudno - Temeš (5 km) vedie z
Nitrianskeho Rudna popri obci Rudnianska Lehota, Liešťany, Dobročná, Lomnica, zastávka Temeš
rázcestie. Chodník je vyznačený ţltou TZ. Chodecky stredne obťaţné s pomerne dobrou orientáciou.

CYKLOTURISTICKÉ TRASY:
♥ Trasa č.1: Prievidza - Brezany (dĺžka 5,4 km) - spája Prievidzu s obcou Brezany.
Začiatok je vo vstupnej bráne Lesoparku na sídlisku Kopanice, vedie lesom po tvrdej
odvoznenej ceste, z ktorej odbočuje na lesnú cestu aţ k horárni "Klčovňa", kde je odpočinkové
miesto. Odtiaľ pokračuje po kriţovatku s tvrdou cestou, vedúcou do obce Brezany. Opačným
smerom od obce Brezany je odbočka po 1 km.
♥ Trasa č. 2 : Brezany - Malá Čausa - Chrenovec - Jalovec - Ráztočno – Remata
(dĺžka 13,6 km) - začína 1 km za obcou Brezany smerom do doliny "Ostrá". Vedie lesom po
tvrdej ceste, po 3,4 km je odbočka do Malej Čause, po 2,8 km do Jalovca, po 2,2 km do
Ráztočna a po 2,4 km sa končí pri kameňolome v Remate, kde sa moţno napojiť na štátnu cestu
Prievidza-Handlová.
♥ Trasa č. 3 : Remata - Sklené (dĺžka 4,0 km) - začína sa podjazdom smerom na Rematu,
pokračuje po tvrdej odvoznenej ceste k rekreačnému stredisku "Baník" - Remata, ďalej po
lesnej ceste na okraj lesa a cez pasienky na hrebeni do obce Sklené.
♥ Trasa č. 4 : Handlová - Veľká Lehôtka (dĺžka 7,8 km) - začína na okraji lesa pod
Pfaftenbergom, pokračuje po tvrdej lesnej ceste smerom k rekreačnému stredisku "Tri
studničky", ku ktorému je po 2,4 km odbočka pod Malým Gričom. Ďalej pokračuje po lesnej
ceste v dĺţke 1,8 km ku kriţovatke s trasou č. 5 - miestny názov "Strieborná jedľa" do obce
Veľká Lehôtka v dĺţke 3,6 km po okraj obce.
♥ Trasa č. 5 : Handlová - Stanište (dĺžka 6,7 km) - nadväzuje na trasu č. 4 na kriţovatke
s miestnym názvom "Strieborná jedľa", z ktorej vedie po tvrdej lesnej ceste do obce Hradec.
Popri ceste na okraji lesa je rekreačné zariadenie štátnych lesov "Stanište". Celková dĺţka trasy
je 2,5 km.
♥ Trasa č. 6 : Tužina - Gápeľ (dĺžka 10 km) - Spája tieto dve obce po odvoznej ceste v
krásnom lesnom prostredí. Trasy č. 2, 3, 4, 5, 6 slúţia počas pracovných dní na odvoz dreva, v
tomto čase je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri stretnutí s nákladným autom. Trasy sú
značené cez les na kriţovatkách ciest bielym štvorcom so zeleným číslom, ktoré je zhodné s
popisom trasy a značením na mape.

