Csoportvezetés
Szlovákia – Magyarország – Románia
Bemutatkozás
Szeretnénk Önöket a vendégeink között üdvözölni. Hozza családját, barátait, munkatársait és
kapcsolódjon ki! Az idegenvezetéssel 2005 óta folyamatosan foglalkozunk. Ez idő alatt külföldi és
belföldi turisták, kerékpárosok, diákcsoportok tömegét kísértük a Kárpát-medencében. Kínálatunk
a könnyed várossétán keresztül a hátizsákos gyalogtúrán át a kerékpárturizmust is felöleli. Méretre
szabott programokat állítunk össze, melyek a csoportok igényeit kívánják hathatósan kiszolgálni.

Kínálatunk
csoportvezetés /kulturális örökségek, természeti értékek, aktív szabadidő/
programszervezés /pár órástól több naposig/
osztálykirándulások
turisztika, kerékpárturizmus, fotós túrák
kerékpárszerviz és oktatás
tolmácsolás /cseh – magyar – szlovák/
szállásajánlatok
étkeztetés bebiztosítása

Helyszínek
Felvidék
Magyarország
Románia

Desztinációk Gömör-Kishont régióban
Gótikus út /Gömör legszebb szakrális emlékei: Malé Teriakovce (Orlajtörék), Rim. Baňa
(Rimabánya), Rim. Brezovo (Rimabrézó), Kraskovo (Karaszkó), Kyjatice (Kiéte), Žíp (Zsíp),
Rim. Janovce (Rimajánosi), Chyžné (Hizsnyó), Šivetice (Süvéte) rotunda, Kokava
(Rimakokova) zsinagóga /
történelmi városközpontok /Rimavská Sobota (Rimaszombat), Ratková (Ratkó), Lučenec
(Losonc), Rožňava (Rozsnyó), Fiľakovo (Fülek)/
híres várak, várromok, kastélyok /Sobôtka (Szabadkapuszta), Blh (Balog), Drieňok (Derenk),
Hodejov (Gede vár), Kapla (Kapla), Krásna Hôrka (Krasznahorka), Betliar (Betlér), Fiľakovo
(Fülek), Hajnáčka (Ajnácskő), Tisovec (Tiszolc), Muráň (Murány)/
a kultúra és a történelem nyomában /a Gömör-Kishonti múzeum Rimavská Sobota
(Rimaszombat), Ivan Krasko emlékszoba-Lukovištia (Kőhegy), Samo Vozár emlékszobaHrachovo (Rimaráhó), P.E. Dobšinský emlékház-Drienčany (Derencsény), A kishonti

művelődési kör emlékszobája-Nižný Skálnik (Alsó-Szkálnok), Pamätná izba Ján Botto
emlékszoba-Vyšný

Skálnik

(Felsősziklás),

a

Kiétei

kultúra

emlékparkja,

a

Krasznahorkaváraljai képtár és mauzóleum/
népi építészet, vidéki települések /Jánošíky (Jánosík), Pavlovce (Pálfalva), Širkovce (Serke),
Kyjatice (Kiéte), Lipovec (Lipóc)/
kilátók, kilátóhelyek /Babin vrch (Bába-hegy), Magin hrad (Magin-vára), Veľký Bučeň
(Nagy-Bucsony),

Rimavská

Baňa

(Rimabánya),

Klenovec-Slopovo

(Klenóc-Szlopovó),

Kamenné Janko (Kőjankó), Rákov (Rákó), Birin (Birinvár), Lipovec (Lipóc), Kadlub
(Kadlubpuszta), Krokava (Kopárhegy), Nemcová (Nyemcova), Hradová (Hradová-hegy)/
természeti örökségek /homokkőbányák Nižný Skálnik (Alsó-Szkálnok), a Derencsényi-karszt
tanösvénye, a Balog folyó meandere, a Meleghegyi vadaspark tanösvénye, a Kurinci erdő, a
Korláti bazaltbánya, az Ipoly tanösvénye, Ragáč (Ragács), Steblová skala (Szár-kő), Tilič
(Tilics), Pohanský hrad (Pogány vár), Tŕstie (Tresztye), Klenovský Vepor (Klenóci Vepor),
Bykovo (Bikovó)/
a föld alatti világ /Domicai cseppkőbarlang, Gombaszögi cseppkőbarlang, Várhosszúréti
Buzgó-barlang, Dobsinai jégbarlang/
ásványvíz források /Maštinec (Mastyinyec), Rimavské Brezovo (Rimabrézó), Jelenie
(Jelenyie), Belín (Bellény), Bizovo (Bizovó), Hodejov (Várgede), Hrnčiarske Zalužany
(Fazekaszsaluzsány), Kalinovo (Kálnó), Tisovec (Tiszolc)/
vízi sportok, horgászat /Kurinec (Kurinc), Teplý Vrch (Meleghegy), Skálnik (Szkálnok),
Hnúšťa (Nyústya), Klenovec (Klenóc), Gemerský Jablonec (Gömöralmágy), Hostice
(Gesztete), Ožďany (Osgyán), Uhorské (Ipolymagyari)/
agroturizmus /rancs Madov mlyn Rim. Brezovo (Rimabrézó), Cyndium Lehota nad Rim.
(Rimaszabadi) rancs, Budíkovany (Bugyikfalva) farm, Kalas családi farm Vyšné Valice
(Felsővály)/
népi mesterségek /Chanava (Hanva): László Ottó kovácsmester, Igó Aladár szobrász és
festőművész, vízimalom Veľké Teriakovce (Bakostörék), Sušany (Susány)- a fazekasság
történeti

gyűjteménye,

Hrnčiarske

Zalužany

(Fazekaszsaluzsány)-

Danka

Bakšová

fazekasműhelye/
technikai

emlékek

/a

megszűnt

Rimaszombat-Poltár

vasútvonal,

vízimalom

Veľké

Teriakovce (Bakostörék), nagyolvasztó Červeňany (Szirkvörösvágás), Babai bányató, Sirk
(Szirk)-Železník (Vaspatak) települések/
nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek /Cerová vrchovina (Cseres hegység), Muránska
planina (Murányi fennsík), Slovenský raj (Szlovák Paradicsom), Slovenský kras (Szlovák
karszt)/
és valami (nemcsak) a legkisebbek részére /asztropark a csillagvizsgálónál, Kružno Kruzsnói játék, Kurinec (Kurinc)-aquapark, kerékpárút Rim. Sobota-Kurinec (RimaszombatKurinc), Drienčany (Derencsény) a mesélő falu, csárda a Magin vára alatt, vaddisznó park

Rim. Baňa (Rimabánya), Bocian repülőtér - modellező klub Rim. Brezovo (Rimabrézó),
Madov mlyn - rancs Rim. Brezovo (Rimabrézó)/

Desztinációk Felvidéken
a középszlovákiai bányavárosok /Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya/
Szepesség /Lőcse, Igló, Csütörtökhely, a szepesi vár, Szepesváralja, Márkusfalva, stb./
a Gótikus út /Gömör és a Szepesség legszebb szakrális emlékei/
történelmi városközpontok /Kassa, Nyitra, Rimaszombat, Trencsén, Zólyom, stb./
híres várak, várromok, kastélyok /Krasznahorka, Betlér, Fülek, Beckó, Csejte, stb./
skanzenek, falumúzeumok / Bártfa, Vydrovo, Čičmany,Vlkolínec, Pribylina, Svidník, stb./
Kelet-Szlovákia fatemplomai /Ladomírova, Bodružal, Miroľa, Dobroslava, stb./
technikai műemlékek /Révkomárom, Eperjes-sóbánya, a selmeci tajchok, vízimalmok, stb./
nemzeti parkok /Murányi fennsík, Szlovák Paradicsom, Alacsony,- Magas-Tátra, stb./
tájvédelmi körzetek /Cser-hegység, Selmeci hegység, a nyitrai borvidék, stb./

Desztinációk Magyarországon
történelmi borvidékek /Mátraalja, Zemplén, Fertő-táj, Balaton-felvidék)
középkori várak, városok /Sopron, Eger, Sárospatak, Regéc, Boldogkő, Füzér, stb./
nemzeti parkok /Őrség, Fertő-Hanság, Duna-Ipoly, Bükk, Aggtelek, stb./
tájvédelmi körzetek /Soproni hegység, Karancs-Medves, Mátra, Zemplén, stb./
skanzenek, falumúzeumok /Hollókő, Pityerszer, Szentendre, Ópusztaszer, stb./
MO legszebb kastélyai /Fertőd, Keszthely, Gödöllő, Nádasdladány, Füzérradvány, stb./
a Gótikus út /a Cserehát és Borsod egyházi értékei/
a nagy tavak túrái /Balaton, Fertő-tó, Tisza-tó/

Desztinációk Romániában
Székelyföldi városok /Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Tusnádfürdő/
régi mesterségek /sóbányászat - Parajd, fazekasság - Csíkdánfalva, kézi szövés Csíkszentdomokos, juhsajt, juhtúró készítés – Gyergyószentmiklós, stb./
gyógytavak, mofetták /Szováta, Zsögödfürdő, Hargitafürdő, Torja, Nyír-fürdő, Majzos-fürdő/
természeti értékek /Békás-szoros, az Olt és a Maros forrásvidéke, oroszhegyi nárciszrét, stb./
egyházi emlékek /Csíksomlyó, Gyergyószárhegy, Csíkszenttamás, stb./
borvíztúrák /Szejkefürdő, Csíkszentkirály, Tusnád, Maroshévíz, Borszék, stb./
gyalog túrák /Hargita-hegység, Gyergyói havasok, Büdös-hegység - utóvulkáni működések/
a máramarosi fatemplomok /Deseşti, Bârsana, Budeşti, Ieud-Deal, Rozavlea/
Moldávia /Felsővisó-nosztalgiavonat, Szaplonca-Vidám temető, Máramarossziget-skanzen/
Bukovina festett kolostorerődjei /Suceviţa, Putna, Moldoviţa, Voroneţ, Humor/

Árak:
1 órás városnézés

20 € / csoport

2 órás városnézés

40 € / csoport

egész napos, több várost érintő program

90 € / csoport

1 napos turisztikai program

90 € / csoport

1 napos kerékpáros program

100 € / csoport

több napos turisztikai program

80 € / nap / csoport

több napos kerékpáros program

90 € / nap / csoport

Az árak
-

adóval,

-

csoportonként

-

az utazási költségek és a belépőjegyek nélkül érthetőek.

Rima völgyi Szlovák kerékpáregyesület
(( SSlloovveennsskkýý ccyykkllookklluubb RRiim
maavvaa ))
Elérhetőségeink
Slovenský Cykloklub Rimava
Rožňavská 856/10, Rim. Sobota
97 901
Kapcsolattartó:
Maksi István
képesített idegenvezető /ig. szám C 51/
telefon: +421 907 136 117 (SK)
maksi@pobox.sk
Az egyesület adatai:
cím:
Slovenský Cykloklub Rimava
Rimavská Sobota - (Rimaszombat) - Szlovákia
979 01
Rožňavská 856/10
személyi szám:
35991313
adószám:
2021514913
jogi forma:
egyesület
OTP biznis konto:
5964909/5200
BIC/SWIFT:
OTPV SK BX
IBAN:
SK09 5200 0000 0000 0596 4909
Kontakt:
Štefan Maksi predseda klubu
telefón:
+421 907 136 117 (SK)
mail:
maksi@pobox.sk
web:
www.rimavskasobota.sk

Rólunk pár szó:
Nevünket a várost átszelő Rima folyótól kölcsönöztük, amiért utólag is elnézést kérünk tőle☺
Jogi állapot: non-profit szervezet
Alapítás éve: 1999
Jelvényünkben a régió két történelmileg jelentős vára szerepel - Murány és Fülek
Székhely: Rimaszombat
Elnök: Maksi István

Szervezetünk fő aktivitása kerékpáros programok, túrák szervezése és lebonyolítása belföldön és külföldön
egyaránt. Évente 15 -20 túrát valósítunk meg. A téli hónapok kivételével havi 2 - 4 program valósul meg
különböző nehézségi fokozatokkal.
Jó kapcsolatokat ápolunk a helyi turistaegylettel is, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit.
Részt veszünk különböző nemzetközi sportrendezvényeken is. Kedvelt eseményeink közé tartozik a FátraStrázsovi kerékpármaraton, a Morvaországi Beskyd Tour és a Magyarországi Salgó kupa.
Lehetőségeinktől függően szerepelünk a hasonló beállítottságú hazai kerékpáregyesületek találkozóin is (pl. A
Polana-hegy körtúra, NZCT Bystrá, NZCT Sigord, NZCT Počúvadlo, NZCT Pieniny, körtúra a Szlovák és az
Aggteleki karsztban, Duklai kerékpármaraton, Tátrai körtúra). A túrák félnaposak-egynaposak, pár kirándulás 2
- 4 napos.
Támogatóink segítségével a klubtagok részére elérhetőek bizonyos kedvezmények, melyeket a túráink során
szoktunk igénybe venni.
A klubtagok száma évente átlagosan 20 fő, jelentős Magyarországi tagsággal.
2000-ben öltöttük magunkra először az egységes klubmezt, melyen a szponzotunk logóján kívül a jelvényünket
is feltüntettük. 2003-ban a klubmezünkhöz hasonló stílusú kerékpáros rövidnadrágot is készíttettünk. 2016-ban
egyesületünket és városunkat új kerékpáros mezben képviseljük. A mezek elkészítéséhez Rimaszombat
önkormányzata anyagi támogatást biztosított.
2002-ben lehetőségünk nyílt elkészíteni egy rövid TV programot is, mellyel a működésünket kívántuk
reklámozni. Az adást többször is közölte a regionális TV LocAll stúdiója. Működésünkről hírt ad a helyi sajtó és
Turisztikai információs központ (TIC). A TIC-el közösen készítettük el a Rima és a Rimavica Mikrorégió ajánlott
kerékpár-túra útvonalait, mely 2003-ban könyv formájában is megjelent: A Rima völgye turistakalauza
(Turistický sprievodca Rimavskou dolinou).
2005-től igény szerint túravezetést is vállalunk. Profilunk az aktív szabadidőtöltés. Legkedveltebb túrák a
Magas-Tátrai körtúra és a Romániai Hargita hegység - az Olt völgye.
A klub szimpatizánsai számára 2006-tól lehetőség van az adó 2 %-ának felajánlására, mely támogatást hálásan
fogadjuk. Tervezett programjainkról évente adunk ki túranaptárat, amelyben szerepelnek az idény
útvonalainak leírásai.
2007-től városunk honlapján is megtalál minket a kedves érdeklődő (www.rimavskasobota.sk).

Célunk a kerékpárturizmus további népszerűsítése a tömegek felé.

