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 ➢ Evanjelický kostol a vodný hrad v Štítniku

Gotický kostol začali stavať 
v 14. st. ako trojloďovú baziliku. 
Bol vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Má krásne hviezdicové 
a sieťové klenby, na stenách je viac 
ako 200 m² nástenných malieb. 
Nachádza sa tu gotická bronzová 
krstiteľnica z roku 1454 a najstarší 
organ na Slovensku z roku 1492.
Dohodnite si prehliadku kostola: 
tel.: +421 917 253 451, 
e-mail: stitnik@ecav.sk. 
 

 ➢ Historické námestie v Rožňave

Rožňavské stredoveké 
štvorcové námestie, 
najväčšie svojho druhu 
na Slovensku, pochádza 
z 15. storočia. 
Dominantami námestia 
sú strážna veža, radnica, 
biskupský palác, kláštor 
vincentiek, budova 
bývalej banskej komory a gotický katedrálny kostol 
Nanebovzatia Panny Márie. Pred strážnou vežou stojí 
pomník Františky Andrássyovej. 

3. deň - na juh do jaskýň a múzeí 

 ➢ Jaskyňa Domica

Domica – najväčšia 
jaskyňa Slovenského 
krasu je zaradená medzi 
jaskyne svetového 
významu. Mimoriadna 
pestrosť kvapľovej 
výzdoby a bohatstvo 
tvarov radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. 
Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba 
po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. V rámci 
jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená 
do svetového prírodného dedičstva.

Tri dni 

plné krás

 ➢ Gombasecká jaskyňa

V rámci jaskýň Slovenského krasu je zaradená 
do svetového prírodného dedičstva. Na prehliadke sa  tu 
stretneme najmä s tenkými, dutými sintrovými brčkami, 
ktoré sú tu vytvorené a zachované v takom rozsahu, ako 
v žiadnej inej jaskyni na Slovensku. 

 ➢ Mauzóleum Andrássyovcov 

v Krásnohorskom Podhradí

Mauzóleum je unikátna 
secesná pamiatka, postavená 
v rokoch 1903 – 1904. Vnútro 
mauzólea je prepychovo  
umelecky vyzdobené. V dvoch 
veľkých sarkofágoch z bieleho 
carrarského mramoru ležia 
telesné pozostatky Františky 
a Dionýza Andrássyho. 

 ➢ Banícke múzeum

Banícke múzeum vlastní 
bohaté zbierky 
z archeológie, histórie, 
dejín umenia, dejín 
techniky, najmä 
baníctva a hutníctva, 
prírodných vied – 
geológie a mineralógie.

Expozície: Historická expozícia – prezentačný múzejný 
depozitár, Expozícia baníctva a hutníctva Gemera  
Zážitkové centrum SENTINEL, Expozícia prírody 
Slovenského krasu a priľahlých oblastí.

Objavte krásy  

mesta Rožňava 

a jeho okolia

Turisticko-informačná kancelária
Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
info@tikroznava.sk
+421 948 205 226
www.tikroznava.sk
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2. deň - na sever za pamiatkami

 ➢ Betliar - Kaštieľ Andrássyovcov a park

Pri návšteve tohto 
krásneho kaštieľa 
a priľahlého parku sa 
prenesiete do atmosféry 
dávneho obdobia, kedy 
na území Gemera vládol 
rod Andrássyovcov. 
Je jediným kaštieľom 
na Slovensku,  ktorý 
sa zachoval so svojim 

pôvodným zariadením a zbierkami. Zbierku tvoria 
maliarske diela, dovezené exotické predmety 
a poľovnícke trofeje. Interiér pozostáva hlavne 
zo vzácneho historického nábytku z rozličných 
slohových období. Jednou z najväčších pozoruhodností 
kaštieľa je ústredná knižnica. 
Betliarský  anglický park s rozlohou 81 ha nie je 
zaujímavý len rastlinami, ktoré tam rastú.  V parku 
sa nachádzajú zaujímavé architektonické stavby: 
slobodomurársky pavilón, kamenný vodopád 
pripomínajúci rímske antické akvadukty, grotta (jaskyňa) 
pre ľadové medvede, zverinec v podobe stredovekého 
hradu, rotunda, Hermesova studňa, orientálny japonský 
most a čínsky pavilón. Park skrášľujú aj tri fontány.

 ➢ Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jaskyňa je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom. 
Predstavuje bohatosť a rôznorodosť aragonitovej 
výplne i svojrázny vznik a vývoj podzemných priestorov. 
V jaskyni nachádzame tri generácie aragonitu, prvá 
z nich má 121 až 138-tisíc rokov.  Je zaradená 
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO.

1. deň - na východ do prírody 

 ➢ Rožňava - Výhľad zo Strážnej veže 

Strážna veža je dominantou 
historického centra mesta 
Rožňava. Bola postavená 
v rokoch 1643-1654, teda 
v období, keď krajinu ohrozovali 
Turci, a plnila významnú 
obrannú funkciu. O tom, že 
zažila i skutočne krušné chvíle, 
svedčí turecká delová guľa, 
ktorú možno dodnes vidieť 
v jej južnej fasáde. Ak si chcete 
z pavlače veže užiť krásny 
výhľad na všetky pamiatky 
historického jadra Rožňavy, 
na kalváriu a v podstate na celé 
mesto a Rožňavskú kotlinu, 
musíte zdolať 138 schodov. 
Lístky na vežu zakúpite 
v Turisticko-informačnej kancelárii. 

 ➢ Cez Sorošku do Hrhova k vodopádu  
Hrhovský vodopád je 15 metrov vysoký slovenský 
unikát. Je najväčším a zároveň najvýdatnejším 
vodopádom v Národnom parku Slovenský kras. 
V minulosti poháňal až štyri okolité mlyny, dnes zásobuje 
priľahlú dedinku pitnou vodou. Neustálym prietokom 
vyvieračka vytvorila až 16 metrov hrubú vrstvu 
travertínu, jeho vek sa odhaduje na neuveriteľných 
5 000 rokov. Vstup 
tvorí brána s menšou 
oddychovou zónou a  
výborným výhľadom 
na vodopád. Nad 
najvyšším bodom 
je vybudovaný 
kovový mostík, 
vďaka ktorému si 
návštevníci môžu 
vychutnať 15 metrov 
vysoké divadlo 
aj zhora.

 ➢ Zádielska tiesňava

Vydajte sa na nenáročnú túru Zádielskou tiesňavou, 
ktorú vytvoril Blatný potok v mohutných vápencových 
vrstvách. Tento potok tu vytvára malé vodopády 
a kaskády. Zádielska tiesňava je približne 3,6 km dlhá, 
miestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú 
relatívnu výšku cez 310 m. Z kamenných útvarov 
v kaňone zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov 
vysoká Cukrová homoľa, ktorá bola vymodelovaná 
erozívnou činnosťou vody. Je to najvyšší vežovitý skalný 
útvar na Slovensku. 

 ➢ Hájske vodopády, socha Anjel

Hájske vodopády sú vysoké 1 až 7 metrov, výdatné 
sú podľa množstva zrážok. Hájsky potok vytvára vďaka 
výškovým rozdielom až 300 metrov v travertínových 
hrádzach sústavu perejí, kaskád a 10-tich vodopádov 
rôznej veľkosti. Na miestnom cintoríne sa nachádza 
monumentálna socha Anjela. V roku 2001 v Slovenskom 
krase natáčali hollywoodsky vojnový akčný film 
„Za nepriateľskou líniou”. Socha Anjela, ktorého použili 
pri nakrúcaní, tu zostala na pamiatku. Socha je vysoká 
15 metrov a stojí na konci tzv. Anjelskej cesty, ktorá vraj 
vedie ponad obec Háj.
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