Turistický občasník
mesta Revúca
Leto 2019

Pripravilo: Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Revúca, 2019

Turistické informačné
centrum
TIC patrí do organizačnej štruktúry Mestského
úradu Revúca, je začlenené pod Oddelenie
regionálneho rozvoja. Sídli v pôvodnej budove
Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.
Muránska 18
050 01 Revúca

tic@revuca.sk
http://tic.revuca.sk/

058 28 515 58
0917 346 852

Otváracie hodiny počas letnej sezóny:

Personál Vám odporučí navštíviť kultúrne
pamiatky v našom meste a regióne. Pre
milovníkov prírody ponúka TIC informácie
a tipy na výlety. Poradíme, ako sa k nám
dostať a poskytneme aktuálne informácie
o dopravných spojeniach v regióne.
Pomôžeme Vám pri výbere ubytovacieho
a stravovacieho zariadenia podľa Vašich
požiadaviek. V ponuke nájdete tiež turistické
mapy, atlasy, pohľadnice, ako i kvalitné
produkty, ktoré nesú označenie regionálny
produkt Gemer-Malohont.
K službám infocentra patrí i sezónne prevádzkovanie Kaviarne národovcov, ktorá sa nachádza
v Parku slovenských národovcov. Od mája do septembra si zákazníci kaviarne môžu vychutnať
obľúbený kávový nápoj (expresso, cappucino, latte) v príjemnom parkovom prostredí a využiť
bezplatné pripojenie na internet alebo detský kútik v čase otváracích hodín.

zdroj: tic.revuca.sk

Kam za vodou v Revúcej a okolí
Mestské kúpalisko v Revúcej
Prevádzkovateľ:

Mesto Revúca

Momentálne prebieha rekonštrukcia malého
detského bazéna, preto je návštevníkom
kúpaliska k dispozícii iba veľký plavecký bazén
a tiež šatne, WC, sprchy, lehátka, slnečníky,
bufet a parkovisko.
Otváracie hodiny:
pondelok 12:00 - 18:00 (do 12:00 sanitárny deň)
utorok - nedeľa 10:00 - 18:00
Vstupné (celodenný vstup):
deti do 1 roka zadarmo
deti do 14 rokov 1,50 €
dospelý 2,50 €
Zapožičanie lehátka na deň: 1 €
Zapožičanie slnečníka na deň: 1 €
Športové potreby na 1 hodninu: 1 €

Hotel Hunter – Revúčka-Pstružné
Wellness world hotela ponúka sauny (fínska,
bylinková,
parná),
vírivku,
masáže
a v letných mesiacoch i vonkajší bazén.
Bližšie informácie:

www.hotelhunter.sk

Rekreačný areál – Predná Hora
Wellness centrum v areáli je komplex
relaxačných a regeneračných priestorov, ktoré
teplom, vlhkosťou, chladom, vôňou, svetlom a
zvukom blahodárne pôsobia na ľudský
organizmus. Ponúka parné kúpele, horúce
suché kúpele, vírivý kúpeľ, ľad a chlad celého
tela, rôzne hydromasážne a telové masáže.
Súčasťou centra je hradný wellness, vitálny
svet, vodný svet, soľná jaskyňa, masáže,
procedúry.
Otváracie hodiny:

09:00 – 21:00

Bližšie informácie: www.prednahora.sk

Hotel Hrádok Jelšava
V areáli Hotela Hrádok je pre návštevníkov
dostupný bazén s veľkou terasou a
výhľadom na tenisové kurty. Pre hostí
obľubujúcich saunovanie sa v priľahlej
budove hotela Hrádok nachádza aj
infrasauna a fínska sauna. V rovnakej
budove sa nachádza wellness, relaxačná
miestnosť s hydromasážnymi vaňami. K
dispozícií sú 2 maséri. Pre voľný čas
strávený s deťmi je pre najmenších
návštevníkov hotela k dispozícií ihrisko s
preliezačkami a minigolfom. Novinkou je
tiež požičovňa bicyklov.
Bližšie informácie:

www.hotelhradok.sk

zdroj: tic.revuca.sk

Kam s deťmi v meste
Detské dopravné ihrisko v Revúcej
Správca:

Mesto Revúca

Detské dopravné ihrisko bolo v roku 2019
obnovené zakúpením nových dopravných
značiek. Je určené pre deti všetkých
vekových kategórií v čase otváracích hodín
a pre organizované skupiny s doprovodom.
V jeho areáli sú deťom k dispozícii
k zapožičaniu bicykle, odrážadlá a
kolobežky.
Otváracie hodiny:
(od 31.mája do 31.októbra):
denne 13:00 – 18:00
Vstupné:

vstup voľný

Detské ihrisko Žihadielko
Ihrisko Žihadielko sa nachádza na
Partizánskej ulici. Je rozdelené do dvoch
zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12
rokov. Deti sa môžu zahrať na dvoch
hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách
či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa
nesú vo veselých a hravých motívoch
Včielky
Maje
a
jej
kamarátov.
Samozrejmosťou sú aj lavičky, stojan na
bicykle, či odpadkové koše.
Otváracie hodiny:
08:00 - 21:00
Vstupné:
vstup voľný

Ihrisko pred Základnou školou
I. B. Zocha

Detské ihrisko v areáli ZŠ
J. A. Komenského
Otváracie hodiny: denne 06:00 – 20:00

Viacúčelové ihrisko na Hviezdoslavovej ul. v Revúcej
Prenájom ihriska je ohraničený časovým harmonogramom.
Prevádzková doba počas letnej sezóny:

16.05. – 15.09.

08:00 – 20:00

Detské ihrisko v areáli Domu športu na
Clementisovej ulici

Detské ihrisko za supermarketom SINTRA

Detské ihrisko na ul. SNP

Detská zóna pri multifunkčných ihriskách v
areáli ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ I. B. Zocha

zdroj: www.revuca.sk

TIPY NA VÝLETY
Múzeum Prvého slovenského gymnázia – stála expozícia
Múzeum PSG sídli rovnako ako TIC v pôvodnej budove Prvého slovenského gymnázia na
Muránskej ulici 18 v Revúcej.
Otváracie hodiny:

V čase otváracích hodín si môžete prezrieť atraktívne stále
expozície, ktoré sú inštalované priamo v pôvodnom
historickom objekte národnej kultúrnej pamiatky. Nachádzajú
sa na prízemí múzea a sú nainštalované v štyroch
miestnostiach prepojené vstupnou časťou – dúfartom:
Vstupná expozícia: približuje dôležité dejinné
udalosti súvisiace so založením prvej strednej
školy v dejinách Slovákov, približuje významné
osobnosti pôsobiace v Revúcej a národné kultúrne
pamiatky v meste.

Salónna časť múzea: Významné pôsobenie
gymnázia približujú dobové listiny, školské
časopisy, zápisnice, klasifikácie, dobové tlačoviny
a matrika gymnázia.

Atmosféru školy približuje dobovo zariadená
školská trieda, staré lavice, tabuľa, katedra a
učebné pomôcky, školské učebnice, rukopisy
a matrika gymnázia.

Školský život 2. polovice 19. storočia dotvára aj
interiér dobovej zborovne. Pôsobenie učbárov
pripomínajú portréty, staré písacie potreby
a školský historický nábytok.

https://muzeum.revuca.sk/

Pamätníky Ľudovíta. Greinera
Ľudovít Greiner (1796-1882) bol jedným
z
našich
najvýznamnejších
lesných
hospodárov. Modernými princípmi sa usiloval
udržať a zveľadiť lesné bohatstvo v Uhorsku.
Okrem pomníka na hrobe v Jelšave pripomína
túto veľkú osobnosť lesníctva na Slovensku aj
pamätná tabuľa na radnici v Jelšave,
coburgovský kaštieľ - sídlo riaditeľstva
veľkostatku a Pamätná izba Ľudovíta Greinera
v sídle Odštepného závodu LESY SR, štátny
podnik Revúca.

Múzeum Lubeník
Múzeum sa nachádza v interiéri areálu
železničnej stanice a svojou expozíciou
umožňuje
nahliadnuť
do
zbierky
historických železničných predmetov a
zariadení zo Stredného Gemera.

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok 06:00 – 14:00

Múzeum Muráň
Nachádza sa v centre obce, v priestoroch
bývalej fary. Expozícia je venovaná dejinám
Muránskeho hradu a hradným pánom,
histórii obce Muráň a životu ľudí v nej,
dejinám lesníctva, cirkvi a školstva.
Súčasťou expozície sú aj výstavné priestory
na poschodí.
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok 10:00 – 15:30
Sobota – nedeľa
07:00 – 15:00

Ochtinská aragonitová jaskyňa
Jaskyňa je zaradená do Zoznamu svetového
kultúrneho
a
prírodného
dedičstva
UNESCO. Nachádza sa v Ochtinskom
kryptokrase na severozápadnom svahu
Hrádku v Revúckej vrchovine medzi
Jelšavou a Štítnikom. Jej dĺžka je 300 m.
Časy vstupov:
utorok – nedeľa

9:30, 11:00, 12:30, 14:00

zdroj: tic.revuca.sk

Náučný chodník Muránsky hrad

Muránsky hrad

vedie z obce Muráň na Muránsky hrad

je jedna z najnavštevovanejších a najznámejších

a Veľkú lúku. Má dĺžku 6,5 km a celkové

lokalít Muránskej planiny. Takmer 360 m dlhé

prevýšenie 530 m. Jeho trasa je stredne

a 96 m široké rumovisko kedysi mohutného

náročná a vedie súbežne s červeno a modro

hradu dodnes svedčí o bohatej a dramatickej

značenou

histórii.

turistickou

trasou.

Pri

jej

zdolávaní sa prostredníctvom 14 panelov
a 2 informačných bodov dozviete mnoho
o prírodných krásach a zaujímavostiach
Národného parku Muránska planina, ako aj
o histórii Muránskeho hradu. Skalné bralo
Cigánka Vám poskytne impozantný výhľad
na široké okolie.
Veľká lúka
je

najväčšou

lúkou

krasovej

plošiny

Biele vody NP Muránska Planina

Muránskej planiny. V jej západnej časti sa
nachádza niekoľko krasových jám (závrtov).

V lokalite Biele vody pri vyvieračke pod

V jej severnom cípe stojí žrebčín, postavený

hradom na Muránskej planine žijú početné

v roku 1950. V južnom cípe lúky zvanom

kolónie voľne žijúcich sysľov pasienkových.

„Piesok“ stojí informačný bod – posledná

Takú vysokú koncentráciu sysľov na meter

zastávka náučného chodníka. Toto miesto je

štvorcový,

jedným z troch miest v národnom parku, kde

nenájdete nikde inde na Slovensku. Za

môžete stanovať.

ohradou vidieť tiež somáriky, ktoré spásajú

ako

na

Muránskej

planine,

trávu, lebo sysľom sa nedarí vo vysokej
tráve, tak takto žijú spolu v symbióze. Sysle
sa potešia najmä jabĺčkam a slnečnici.

http://npmuranskaplanina.sopsr.sk
skialpinizmus.vetroplachmagazin.sk/

Turistika a cykloturistika v Revúcej a okolí
Pre všetkých, ktorí chcú aktívne tráviť voľný
čas, okres Revúca ponúka 52 vyznačených
turistických trás, ktoré spoločne vytvárajú
turistickú sieť o dĺžke 281 km. Hustá sieť
značkovaných chodníkov dáva možnosť
kratších i dlhších peších výletov pre turistu
začiatočníka aj náročného turistu. Pre tých,
ktorí radi spoznávajú prírodu zo sedla bicykla,
územie ponúka široké spektrum rôzne
náročných cyklistických trás o dĺžke 210 km.
Aktívnym oddychom prostredníctvom vybraných turistických a cyklistických trás môžete
spoznávať nielen jedinečnú prírodu a prírodné krásy, ale aj kultúrne a historické hodnoty
regiónu.
Turisticky najatraktívnejšie trasy:
Krátke trasy:
1. Dlhý diel – Sedlo Kohúta
značka žltá; 1,4 km; 0:35 hod; stúpanie 192 m; klesanie 0 m
2. Malý Kohút – Skalica
značka žltá; 4,8 km; 1:15 hod; stúpanie 130 m; klesanie 215 m
3. Revúca – Úkorová – Revúca
značka modrá; 5,2 km; 1:30 hod; stúpanie 216 m; klesanie 216 m
4. Muráň – Hrad Muráň
značka červená; 4,3 km; 1:45 hod; stúpanie 556 m; klesanie 20 m
Stredne dlhé trasy:
5. Rákoš – Pri javore – Železník – Nový Sirk
značka žltá; 10 km; 3:05 hod
6. Revúca – chata Bodnárka – Revúca
značka žltá; 16,2 km; 4:15 hod; stúpanie 516 m; klesanie 516 m
7. Dielik – Tri chotáre – Nemcová – Bodnárka – Revúca
značky žltá, červená, žltá; 14,9 km; 4:15 hod; stúpanie 487 m ; klesanie 753 m
8. Sedlo Predná hora – Muránska Zdychava – Skalica – Faltenovo sedlo
značka červená; 13,1 km; 4:35 hod; stúpanie 1 055 m; klesanie 561 m
9. Chyžné – Dlhý diel – Chyžné
značka zelená; 17,2 km; 4:50 hod; stúpanie 739 m; klesanie 739 m
Dlhé trasy:
10. Rákoš – Rákošská Baňa – Červeňany – Nový Sirk – Hámor – Burda – Polom
značka zelená; 23 km; 6:05 hod
11. Revúca – Kohút – Faltenovo sedlo – Muránska Zdychava
značky modrá, zelená, červená; 18 8 km; 6:30; stúpanie 1 237 m; klesanie 1 023 m
12. Predná Hora – Muránska Zdychava – Skalica – Malý Kohút –Revúca
značky červená, žltá, modrá; 25,4 km; 7:55 hod; stúpanie 1 187 m; klesanie 1 631 m

Pre tých, ktorí radi spoznávajú prírodu zo sedla bicykla, územie ponúka široké spektrum rôzne
náročných cyklistických trás o dĺžke 210 km.

Najzaujímavejšie cyklistické trasy:
1. Revúca – Muránska Zdychava – Karafová – chata Janka – Severná lúka
značka žltá, dĺžka trasy = 18 km
2. Revúca – Teplá Voda – Magnezitovce – Kopráš – Slavošovský tunel – Slavošovce
značka modrá, dĺžka trasy = 19 km
3. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Javorína – Šumiacka priehyba – Severná lúka –
Červená Skala
značky zelená a modrá, dĺžka trasy = 34 km
4. Revúca – Muráň – Sedlo Predná hora – Rekreačné stredisko Lučanské – Liečebný ústav
Predná Hora – Sedlo Predná hora
značka zelená, dĺžka trasy = 20 km
5. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Muránsky hrad
značka zelená, dĺžka trasy = 17 km
6. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Maretkina
značky zelená a žltá, dĺžka trasy = 19 km
7. Revúca – Muráň – Veľká lúka – Jergľová – Zimná jamka – Lopušné – Filova poľana –
Červená Skala
značka zelená, dĺžka trasy = 31 km
8. Revúca – Muráň – Sedlo Dielik – Nemcová – Ratkovské Bystré – Ploské – Sirk –
Železník – Revúca
značky zelená a červená, dĺžka trasy = 55 km
9. Predná Hora (horáreň) – Papeška – Petrov vrch – Breziny – Štefánikovo – Priehybka –
Hámerské – Muránska Zdychava
značka zelená, dĺžka trasy = 10 km
10. Okolo Prednej Hory: Predná Hora horáreň – sanatórium – chata Lubeník
značka žltá, dĺžka trasy = 2,5 km

zdroj: tic.revuca.sk

Regionálny produkt Gemer – Malohont
Martin Böhmer

Pod označením regionálny produkt GEMER-MALOHONT je možné nájsť produkty
z regiónu Gemer-Malohont, ktoré vznikajú pod rukami miestnych ľudí. Cieľom
regionálneho značenia je zviditeľnenie a podpora miestnych produktov, v ktorých sa spája
tradícia a vzťah k tomuto regiónu.





Regionálna značka zaručuje, že označený produkt:
je jedinečný vo vzťahu k regiónu
využíva tradičné postupy alebo miestne zdroje
pochádza od miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služby
obsahuje podiel ručnej práce

Jeden z takýchto produktov ponúka aj Martin Böhmer, ktorý
je treťou generáciou včelárskej rodiny. Od roku 2003 sa spolu
s manželkou stará o včelstvá v podhorskej oblasti Muránskej
doliny. Včelnice Böhmerovcov sú umiestnené od obce Muránska
Dlhá Lúka až po Magnezitovce. Pestré zloženie flóry
v zmiešaných lesoch a na lúkach okolo rieky Muráň zaručuje
bohatú chuť medu. Vďaka množstvu kvetov, ktoré kvitnú
a medujú súčasne, v nej každý rok prevláda niečo iné. Preto med
rozdeľujú na jarný, po agáte, po lipe a augustový.

Kontakt na výrobcu:
Martin Böhmer
Šafárikova 339/21
050 01 Revúca
+421 905 271 366
bohmer.milka@gmail.com

Predajné miesta:
 Priamo u
výrobcu po
predchádzajúcej
dohode

 Turistické informačné centrum
Muránska 18
050 01 Revúca
+421 917 346 852
tic@revuca.sk

 Med-Medovina-Víno
Vladimíra Clementisa 1124, V-9
050 01 Revúca
+421 907 854 009
damrely@gmail.com

zdroj: www.produkty.gemer-malohont.sk/

Podujatia organizované
v meste Revúca a jeho
okolí počas leta 2019

Detský denný letný tábor organizovaný
Centrom voľného času v Revúcej
AUGUST 2019

Detský denný letný tábor organizovaný
Základnou umeleckou školou v Revúcej
AUGUST 2019

Detský denný letný tábor organizovaný
ZŠ J. A. Komenského
AUGUST 2019

