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Elérhetőségek:

 ➢ Csetnek evangélikus temploma és vízi vára 

A háromhajós gótikus templom 
a XIV. században épült. Nemzeti 
kulturális műemlékké nyilvánították. 
A templomnak gyönyörű háló- 
és csillagboltozata van, a falakat 200 
m² falfestmény díszíti. Megtalálható 
itt egy 1454-ben készült gótikus bronz 
keresztelő medence és Szlovákia 
legrégebbi orgonája 1492-ből. 
A templomlátogatást kérheti:  
tel.: +421 917 253 451, 
e-mail: stitnik@ecav.sk. 
 

 ➢ Rozsnyó történelmi főtere

Rozsnyó középkori 
főtere a legnagyobb 
négyzet alakú tér 
Szlovákiában mely a 15. 
században alakult. A tér 
domináns épületei az 
őrtorony, a városháza, 
a Püspöki palota, az 
irgalmas nővérek kolostora, az egykori bányakamara 
épülete és a gótikus Szűz Mária mennybemenetele 
székesegyház. Az őrtorony előtt áll Andrássy Franciska 
emlékműve.

3. nap – irány dél a barlangok 

mélyére és a múzeumokba

 ➢ Domica-barlang

Domica - a Szlovák 
Karszt legnagyobb 
barlangja, valamint a 
világhírű barlangok 
között szerepel. 
A különleges 
cseppkőképződmények 
és azok gazdagon díszített formavilága miatt Domica 
az egyik legszebb barlangunk. Felejthetetlen élményt 
nyújt az idelátogatónak a földalatti csónakázás a 140 m 
hosszú Styx – patakon. A Szlovák- és Aggteleki-karszt 
barlangjain belül a világ természeti örökségének 
jegyzékébe is bekerült.  

Három 

szép nap 

 ➢ Gombaszögi-barlang

A Szlovák Karszt barlangjain belül a világ természeti 
örökségének jegyzékébe is bekerült. A látogató 
egyedülálló, sehol más szlovákiai barlangban nem 
látható vékony szalmacseppkövekben gyönyörködhet, 
amelyek sértetlenül megmaradtak. 

 ➢ Andrássy-mauzóleum 

Krasznahorka váralján

A mauzóleum szecessziós 
műemlék, amely 1903 és 1904 
között épült. Belső terében 
pazar művészi alkotás, díszítés 
látható. A két fehér carrarai 
márványból készült szarkofág 
Andrássy Dénes és Franciska 
nyughelye.

 ➢ Bányászati Múzeum

A Bányászati Múzeum gazdag régészeti, 
történelmi, művészettörténeti és technikai 
gyűjteménnyel rendelkezik. Főleg a bányászat, 
kohászat és természettudományok terén (geológia 

és mineralógia). 
Expozíciók: 
Történelmi tárlat – 
múzeumi látványtár, 
Gömör bányászata 
és kohászata ipari 
tárlat - SENTINEL 
É l m é n y k ö z p o n t , 

Szlovák-karszt és környéke természeti tárlat.

Fedezze fel Rozsnyó 

és környéke 

szépségeit

Turisztikai-információs iroda
Bányászok tere 32
048 01 Rozsnyó
info@tikroznava.sk
+421 948 205 226
www.tikroznava.sk
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2. nap –irány észak a műemlékek 

nyomában

 ➢ Betléri Andrássy-kastély és park

A régi idők hangulatát 
idézi a kastély és a hozzá 
tartozó park. Hangulata 
visszarepít abba a korba, 
amikor az Andrássy 
család uralkodott 
Gömör területén. 
Ez az egyedüli kastély 
Szlovákiában, amely 
eredeti berendezésével 

és gyűjteményeivel tekinthető meg. A gyűjtemény 
festményekből, importált egzotikus tárgyakból 
és vadászati trófeákból áll. A belső tér különböző stílusú 
történelmi bútorokkal van berendezve. A kastély egyik 
fő látványossága a könyvtára. 
A kastélyhoz tartozó 81 hektáros angolpark nemcsak 
a növényeiről híres. Építészeti különlegességek 
is található itt: szabadkőművesek pavilonja, a római kori 
vízvezeték rendszert idéző nagy vízesés, a jegesmedvék 
barlangja, középkori várra emlékeztető miniatűr állatház, 
rotunda, Hermész-kútja, japán híd és kínai pavilon. 
A parkban három szökőkút található. 

 ➢ Ochtinai-aragonit-barlang

A barlang világviszonylatban egy egyedülálló természeti 
alkotás. Bemutatja az aragonitdíszítés sokszínűségét, 
gazdagságát és szépségét, valamint a földalatti terek 
sajátos kialakulását. Az aragonit három generációja 
tekinthető itt meg, amelyek közül a legidősebbek kora 
121-138 ezer év. A barlang az UNESCO kulturális 
és természeti örökség listáján szerepel.

1. nap – irány kelet ki a természetbe

 ➢ Rozsnyó – kilátás az őrtoronyból

A  városi Őrtorony Rozsnyó 
történelmi centrumának 
domináns épülete. A város 
védelmére építették 1643-
1654 között, abban az korban, 
amikor a törökök veszélyt 
jelentettek a városra. Arról, 
hogy a torony nehéz időket 
élt meg egy török ágyúgolyó 
tanúskodik, mely a mai napig 
a torony déli falán látható. 
138 lépcsőfokot kell megtenni 
ahhoz, hogy a torony kilátójáról 
gyönyörködhessen Rozsnyó 
műemlékeiben, a Kálváriában 
és az egész Rozsnyói-katlanban. 
Jegyet a toronyba a Turisztikai 
Információs Irodában vehet.

 ➢ A Szoroskői hágón keresztül a Görgői 

vízeséshez

A görgői vízesés egyedülálló, 15 méter magasból zúduló 
vízzuhatag. A Szlovák-karszt Nemzeti Park legnagyobb 
vízesése. A múltban négy malmot működtetett, 
ma ivóvízzel látja el a szomszédos falut. Állandó 
áramlással a zúduló víz 16 méter vastag travertínó 
réteget hozott létre. Ennek korát 5000 évre becsülik. 
A bejáratot egy kapu és egy kisebb pihenő alkotja, 
ahonnan kilátás nyílik 
a vízesésre. A vízesés 
l e g m a g a s a b b 
pontja fölé hidat 
építettek, amelynek 
k ö s z ö n h e t ő e n 
a látogatók felülről 
élvezhetik a víz 
előadását.

 ➢ Szádelői-völgy

Induljon el egy könnyű kis túrára a Szádelői-völgybe, 
melyet a Blatnica-patak hozta létre a fehérlő mészkő 
alkotta hegyvonulatban. Ez a patak kis vízeséseket, 
zúgókat hozott létre. A völgy 3,6 km hosszú 
és helyenként 10 méterre szűkül. A mészkőfalak 
magassága meghaladja a 310 métert. A szurdok 
sziklatornyai közül a 105 méter magas Cukorsüveg 
a legkülönlegesebb, melyet a víz eróziós hatása 
formált ki. Ez Szlovákia legmagasabb ilyen típusú 
sziklaképződménye.

 ➢ Áji-vízesések és az angyalszobor

Az áji vízesések 1–7 méter magasból zúdulnak alá. 
A víz mennyisége a csapadéktól függő. Az Áj-patak 
a 300 méteres szintkülönbségnek köszönhetően 
kaszkádokat és 10 különböző méretű vízesés rendszert 
hoz létre. A falu temetőjében egy hatalmas angyalszobor 
áll. Ez a szobor az Ellenséges terület című hollyvoodi 
akciófilmnek volt a kelléke. A filmet 2001-ben forgatták 
a Szlovák Karszt területén. A szobor 15 m magas 
és az ún. Angyal-út végén áll, amely Áj felett vezet.
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