
W24 – Vtáčnik, Pohronský Inovec, Tribeč 

Zakwaterowanie: Ranč u Bobiho, Nový Tekov; https://www.bobiranc.sk/. Do dyspozycji uczestników 
przygotowane są mapki proponowanych tras (na dwójkę uczestników komplet 11 mapek) 
 
Schroniska 100/100: Chata Minciár (Skálka), Veľký Inovec, Sitno 
 
Program: 
1dzień (w drodze do N. Tekova):  

- wariant A  trasa 1 - Kremnické v., Krahule –Skalka – Kremnica, rekr. zar. Toliar  (10km, 3:15)  
 
- wariant B  zwiedzanie Kremnicy, zabytki:  
- Zamek miejski (słow. Mestský hrad). Otoczony podwójnymi murami obronnymi (niezależnymi od 

miejskich) z bramą i trzema basztami. 
- Gotycki, dwunawowy kościół św. Katarzyny z wysoką, czworoboczną wieżą, w obrębie zamku. 

Powstał w XV w. przez rozbudowę starszej świątyni z poprzedniego stulecia; 
- Średniowieczna zabudowa mieszkalna; 
- Rozległe pozostałości średniowiecznych murów miejskich z zachowanymi dwoma basztami oraz 

tzw. Dolną Bramą z barbakanem z 1530 r.; 
- Kościół i klasztor franciszkanów; 
- Kościół szpitalny św. Elżbiety; 
- Kościół ewangelicki, klasycystyczny; 
- Kolumna morowa na Rynku (z 1765 r., dzieło D. Stanettiego); 
- Fontana w północnej części Rynku, barokowa, prawdopodobnie z warsztatu D. Stanettiego z 

XVIII w.; 
- Zespół zabudowań mennicy z XV – XX w.; 
- Kompleks budynków szkolnych przy ulicy Pavla Križku, z II połowy XIX w.; 
- Droga krzyżowa i kościółek św. Krzyża na Kalwarii; 
- Domy górnicze; 
- Zabytki techniki. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trasa 1 (Kremnické v.)   https://mapy.cz/s/3vYNI 

 



2A (Pohronský Inovec) - 21,4km    https://mapy.cz/s/3vYsp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2B (Pohronský Inovec) - 14,7km  https://mapy.cz/s/3vYtc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3A (Vtáčník) - 20,6km   https://mapy.cz/s/3vYtT 

 



 
3B (Vtáčnik) – 16,8km  https://mapy.cz/s/3vYup 

 



 
4A (Vtáčník) - 18,7km  https://mapy.cz/s/3vYwU 

 



4B (Vtáčník) – 13,5km  https://mapy.cz/s/3vYzN 

 



5A (Tribeč) - 20km   https://mapy.cz/s/3vYHp 

 



5B (Tribeč) – 13km   https://mapy.cz/s/3vYHa 

 
 
 
 
 
 
 
 



6A Šťavnické vrchy  - 12,7km    https://mapy.cz/s/3vYoj 

 



6B Šťavnické vrchy  - 7,1km  

 
 



7.) „Dzień bez autobusu“, zwiedzanie Levic:  
 
Levice – zabytki: 

 Hrad Levice, zamek Levicki  
 Kaštel Kalinčiakovo, zamek barokowy z XVIII. w. 
 Tekovské muzeum 
 Kościół Evangelicki w dzielnicy Čankov 
 Kościół św. Archanioła Michała, rzymsko-katolicki kościół z roku 1780 
 Kościół sv. Jósefa, rzymsko-katolicki kościół z roku 1675 
 Kościół Kalvinów z roku 1785 
 Kościół Evangelicki z roku 1789 
 Kościół Romański z XII w. w dzielnicy Kalinčiakovo 
 Synagoga z roku 1857 
 

Transport: 

 
 
 
                                                   LEVICE – N.TEKOV 

 
 
 
8.) Ostatni dzień, w drodze powrotnej zwiedzanie Bańskiej Szczawnicy. Bańska 
Szczawnica należy do najstarszych i najbardziej znaczących miast górniczych w Europie, 
miasto jest jednym z najbogatszych w zabytki miast słowackich. Wśród nich wyróżniają się:  

 barokowa kolumna Świętej Trójcy na placu o tej samej nazwie w centrum miasta; 
 Kolumna Mariańska na Placu Ratuszowym; 
 Stary Zamek z ekspozycją muzealną; 
 Nowy Zamek z ekspozycją muzealną; 
 gotycki kościół św. Katarzyny z XV w.; 



 kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; 
 gotycki, bezwieżowy kościół Marii Panny Śnieżnej; 
 barokowo-klasycystyczny kościół ewangelicki; 
 zespół barokowych obiektów kalwarii na wzgórzu Scharfenberg; 
 ratusz; 
 synagoga z końca XIX w.; 
 zabudowania dawnego Kammerhoffu – dziś siedziba Słowackiego Muzeum Górniczego; 
 budynek tzw. klopački; 
 kompleks zabudowań dawnej Akademii Górniczo-Leśnej wraz z przyległym arboretum; 
 budynek dawnego sądu górniczego, mieszczący dziś Muzeum Mineralogiczne. 

Atrakcję stanowi skansen techniczny na terenie dawnej kopalni (z trasą zwiedzania w podziem- 
nej sztolni), a także sztolnia Glanzenberg znajdująca się pod centrum miasta. 11 grudnia 1993 
średniowieczne miasto górnicze zostało zapisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO.  
 


