Sprievodcovanie
Slovensko – Maďarsko – Rumunsko
Predstavenie sa
Srdečne Vás vítame medzi našimi klientmi. Prinieste svoju rodinu, priateľov, spolupracovníkov a
oddychnite si! Sprievodcovskou činnosťou sa zaoberáme od roku 2005 priebežne. Za túto dobu sme
sprevádzali tuzemské i zahraničné skupiny turistov, cyklistov a študentov v Karpatskej kotline.
Naša ponuka zahŕňa ľahké potulky mestami, horskú turistiku s batohom ako aj cykloturistické
výlety rôznych náročností. Vieme pre Vás pripraviť programy ktoré sú určené pre čo najširší okruh
skupín ako aj programy na mieru.

Naša ponuka
sprievodcovanie /kultúrne dedičstvá, prírodné pamiatky, aktívna dovolenka/
organizovanie programov pobyty v prírode /niekoľko hodinové až viacdňové/
školské výlety
turistika, cykloturistika, fototuristika
servis bicyklov a výuka jazdenia
tlmočníctvo /česky – maďarsky – slovensky/
ponuka ubytovania
zabezpečenie stravovania

Miesta
Slovensko
Maďarsko
Rumunsko

Destinácie v regióne Gemer-Malohont
Gotická cesta /najkrajšie sakrálne pamiatky Gemera: Malé Teriakovce, Rim. Baňa, Rim.
Brezovo, Kraskovo, Kyjatice, Žíp, Rim. Janovce, Chyžné, rotunda Šivetice, synagóga Kokava/
historické mestské centrá /Rimavská Sobota, Ratková, Lučenec, Rožňava, Fiľakovo/
slávne hrady, zrúcaniny, zámky /Sobôtka, Blh, Drieňok, Hodejov, Kapla, Krásna Hôrka,
Betliar, Fiľakovo, Hajnáčka, Tisovec, Muráň/
za kultúrou a históriou /Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote, Pamätná izba Ivana
Krasku-Lukovištia,

Pamätná

izba Sama Vozára-Hrachovo, Pamätná fara P.E.

Dobšinského-Drienčany, Pamätná izba Učenej spoločnosti malohontskej-Nižný Skálnik,
Pamätná izba J. Bottu-V. Skálnik, pamätník Kyjatickej kultúry, obrazáreň a mauzóleum
Krásnohorské Podhradie/
ľudová architektúra, vidiecké usadlosti /Jánošíky, Pavlovce, Širkovce, Kyjatice, Lipovec/

rozhľadne, výhliadky /Babin vrch, Magin hrad, Veľký Bučeň, Rimavská Baňa, KlenovecSlopovo, Kamenné Janko, Rákov, Birin, Lipovec, Kadlub, Krokava, Nemcová, Hradová/
prírodné zaujímavosti /pieskovcové jaskyne Nižný Skálnik, Náučný chodník Drienčanský
kras, Alúvium Blhu, Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý Vrch, Kurinecký les,
kameňolom Konrádovce, Náučný chodník Ipeľ, Ragáč, Steblová skala, Tilič, Pohanský hrad,
Tŕstie, Klenovský Vepor, Bykovo/
podzemný svet /jaskyňa Domica, jaskyňa Gombasek, Krásnohorská jaskyňa, Dobšinská
Ľadová jaskyňa/
minerálne pramene /Maštinec, Rimavské Brezovo, Jelenie, Belín, Bizovo, Hodejov,
Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Tisovec/
vodné športy, rybolov /Kurinec, Teplý Vrch, Skálnik, Hnúšťa, Klenovec, Gemerský Jablonec,
Hostice, Ožďany, Uhorské/
agroturistika /Madov mlyn Rim. Brezovo, ranč Cyndium Lehota nad Rim., farma
Budíkovany, farma u Kalaša Vyšné Valice/
ľudové remeslá /Chanava: pán László Ottó umelecké kováčstvo, pán Igó Aladár sochár,
maliar, mlyn Veľké Teriakovce, Sušany- zbierka histórie hrnčiarstva, Hrnčiarske Zalužany keramický dvor Danky Bakšovej/
technické pamiatky /zrušená železničná trať RS-Poltár, mlyn Veľké Teriakovce, vysoká pec
Červeňany, banské jazero Baba, osady Sirk-Železník/
Národné parky a Chránené krajinné oblasti /Cerová vrchovina, Muránska planina,
Slovenský raj, Slovenský kras/
a nieco pre tých (nie len) najmenších /astropark pri hvezdárni, Kružno - hra Kružno, Kurinec
- aquapark, cyklotrasa Rim. Sobota-Kurinec, Rozprávková dedina Drienčany, salaš pod
Magin hradom, diviačia obora Rim. Baňa, Letisko Bocian - modelársky klub Rim. Brezovo,
Madov mlyn Rim. Brezovo/

Destinácie na Slovensku
stredoslovenské banské mestá /Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica/
Spiš /Levoča, Spišská Nová Ves, Sp. Štvrtok,spišský hrad, Sp. Podhradie, Markušovce, atď./
Gotická cesta /najkrajšie sakrálne pamiatky Gemera a Spiša/
historické mestské centrá /Košice, Nitra, Rimavská Sobota, Trenčín, Zvolen, atď./
slávne hrady, zrúcaniny, zámky /Krásna Hôrka, Betliar, Fiľakovo, Beckov, Čachtice, atď./
skanzeny, vidiecké múzeá / Bardejov, Vydrovo, Čičmany,Vlkolínec, Pribylina, Svidník, atď./
drevené kostoly Východného Slovenska /Ladomírova, Bodružal, Miroľa, Dobroslava, atď./
technické pamiatky /Komárno, Prešov-Solivary, Štiavnické tajchy,vodné mlyny, atď./
Národné parky /Muránska planina, Slovenský raj, Nízke,- Vysoké Tatry, atď./
Chránené krajinné oblasti /Cerová vrchovina, Štiavnické vrchy, Zobor, atď./

Destinácie v Maďarsku
historické vinohradnícke oblasti /Mátraalja, Zemplén, Nezider, Balaton-felvidék)
stredoveké hrady, mestá /Sopron, Eger, Sárospatak, Regéc, Boldogkő, Füzér, atď./
Národné parky /Őrség, Fertő-Hanság, Duna-Ipoly, Bükk, Aggtelek, atď./
Chránené krajinné oblasti /Soproni hegység, Karancs-Medves, Mátra, Zemplén, atď./
skanzeny, vidiecké múzeá /Hollókő, Pityerszer, Szentendre, Ópusztaszer, atď./
najkrajsie zámky Maďarska /Fertőd, Keszthely, Gödöllő, Nádasdladány, Füzérradvány, atď./
Gotická cesta /cirkevné skvosty krajov Cserehát a Borsod/
Okolo veľkých jazier /Balaton, Neziderské jazero, Tisza-tó/

Destinácie v Rumunsku
Sikulské mestá /Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Tusnádfürdő/
staré remeslá /sóbányászat - Parajd, fazekasság - Csíkdánfalva, kézi szövés Csíkszentdomokos, juhsajt, juhtúró készítés – Gyergyószentmiklós, atď./
termálne jazerá, mofety /Sovata, Jigodin Bai, Harghita Bai, Turja, Lazaresti, Vlăhita /
prírodné hodnoty /Békás-szoros, az Olt és a Maros forrásvidéke, oroszhegyi nárciszrét, atď./
cirkevné pamiatky /Csíksomlyó, Gyergyószárhegy, Csíkszenttamás, atď./
minerálne vody /Szejkefürdő, Csíkszentkirály, Tusnád, Maroshévíz, Borszék, atď./
pešia turistika /pohorie Harghita, Muntii Giurgeu, Muntelui Puturosu - postvulkanické javy/
drevené kostoly v oblasti Maramureš /Deseşti, Bârsana, Budeşti, Ieud-Deal, Rozavlea/
Moldavia /Viseu de Sus-horská železnička, Sapinta-Veselý cintorín, Sighetu Marm.-skanzen/
maľované kláštory Bukoviny /Suceviţa, Putna, Moldoviţa, Voroneţ, Humor/

Ceny:
1 hodinová prehliadka miest a zaujímavostí

20 € / skupina

2 hodinová prehliadka miest a zaujímavostí

40 € / skupina

celodenná prehliadka miest a zaujímavostí

90 € / skupina

1 dňový turistický program

90 € / skupina

1 dňový cyklistický program

100 € / skupina

viacdňový turistický program

80 € / deň / skupina

viacdňový cyklistický program

90 € / deň / skupina

Ceny sú uvedené
-

s DPH

-

pre celú skupinu

-

bez cestovných nákladov a bez vstupeniek.

Slovenský cykloklub Rimava
Kontakt
Slovenský Cykloklub Rimava
Rožňavská 856/10, Rim. Sobota
97 901
predseda klubu:
Maksi István
kvalifikovaný sprievodca /číslo preukazu: C 51/
telefon: +421 907 136 117
maksi@pobox.sk
Klubové údaje:
adresa:

IČO:
DIČ:
právna forma:
OTP biznis konto:
BIC/SWIFT:
IBAN:
Kontakt:
telefón:
mail:
web:

Slovenský Cykloklub Rimava
Rimavská Sobota
979 01
Rožňavská 856/10
35991313
2021514913
združenie
5964909/5200
OTPV SK BX
SK09 5200 0000 0000 0596 4909
Štefan Maksi predseda klubu
+421 907 136 117 (SK)
maksi@pobox.sk
www.rimavskasobota.sk

Stručne o nás:
Hlavnou aktivitou klubu je organizovanie cykloturistických programov v tuzemsku a zahraničí. Ročne ich
usporiadame 15 až 20. Okrem zimných mesiacov máme 2 – 4 podujatí mesačne s rôznou náročnosťou.
Dobre sa nám spolupracuje s domácim turistickým klubom, navzájom sa zúčastňujeme na akciách.
Navštevujeme aj rôzne medzinárodné preteky. Veľmi populárne sú domáci Fatransko-strážovský cyklomaratón,
moravský Beskyd Tour a maďarský Šalgó kupa.
V rámci našich možností sa zúčastňujeme aj na zrazoch ostatných klubov SCK (napr. Okruh okolo Poľany, NZCT
Bystrá, NZCT Sigord, NZCT Počúvadlo , NZCT Pieniny, Cyklotúra Slovenským a Aggtelekským krasom, Dukliansky
cyklomaratón, Okolo Tatier). Akcie sú poldenné a celodenné, niekoľko výletov je 2 až 4 dňových.
Vďaka získaným sponzorským príspevkom ponúkame pre svojich členov zaujímavé zľavy pri účasti na
klubových akciách - zľavnená účasť na akciách, podpora pri kúpe klubových oblecení atď.
Počet členov za jednotlivé ročníky sa pohybuje okolo 20, početnú skupinu členov máme z Maďarska.
V roku 2000 sme si prvýkrát obliekli vlastný klubový dres, na ktorom okrem sponzora propagujeme hlavne náš
oddiel. V roku 2003 ku klubovým dresom pribudli aj krátke cyklonohavice v našich farbách.
V roku 2016 reprezentujeme náš klub ako aj naše mesto v nových cyklodresoch. K realizácií cyklodresov mesto
Rimavská Sobota poskytla finančnú pomoc. V roku 2002 sme mali možnosť pripraviť krátky televízny program o
našej činnosti, ktorú niekoľkokrát odvysielala regionálna káblová televízia TV LocAll. Naše aktivity propagujeme
aj v novinách a cez Turistický Informačný Centrum. Spolu s TIC Rim. Sobota sme vypracovali sieť doporučených
cyklotrás pre Mikroregión Rimava a Rimavica, ktorý v roku 2003 vyšiel aj v knižnej podobe (Turistický
sprievodca Rimavskou dolinou). Od roku 2005 vykonávame na požiadanie aj sprievodcovskú činnosť so
zameraním na aktívnu dovolenku. Najpopulárnejšie akcie sú Okolo Tatier a cyklotúra do Rumunska: pohorie
Harghita – povodie Oltu. Od roku 2006 sme zaregistrovaný ako prijímatelia 2% dane z príjmu fyzických a
právnických osôb. Každoročne vydávame klubový kalendár s našimi akciami a informáciami o nás. Od začiatku
roku 2007 sme zaradení na webovú stránku mesta Rimavská Sobota. (www.rimavskasobota.sk) Chceme tak
pokračovať v propagácií cykloturistiky širšej verejnosti.

