
NEZABUDNI 

 

Ideme do hôr!, môže nastať náhla zmena počasia. 

1. pohodlnú nepremokavú a hlavne pevnú turistickú obuv, 

viacvrstvové teplé oblečenie, krátke aj dlhé nohavice, 

aspoň 3 tričká, 5 párov ponožiek, pršiplášť   

2. veci osobnej hygieny, krém na opaľovanie!!! lieky, 

pero, zápisník, 

3. drobné spoločenské hry na cestu (karty, človeče, šach 

a pod.), malý turistický vak, fľašu na pitný režim, môže byť 

gitara, alebo iný hudobný nástroj, DOBRÚ NÁLADU 

4. ideme do jaskyne, kde je potrebná baterka, naj čelovka 

(mobil nieje vhodný) 

5. kartičku poistenca a občiansky preukaz! 

 
Gaderská dolina je jedna z najznámejších dolín Slovenska. Nachádza sa 

v strede turčianskej Veľkej Fatry. Prechádzka Gaderskou dolinou je 

nenáročná, preto je vhodná aj pre prechádzku s malými deťmi, pre 

cykloturistov a korčuliarov (dolinou vedie kvalitná asfaltka). Gaderská 

dolina je jednou z prístupových ciest na Ostredok, Krížnu a ostatné 

vrcholy hlavného hrebeňa. 

Vstupom do doliny je Blatnica. Priamo nad Blatnicou sa vypína Tlstá s 

mohutnými vápencovými galériami, početnými dierami a jaskyňami. 

Najznámejšia z nich je jaskyňa Mažarná, v ktorej sa našli zvyšky 

medveďa jaskynného. Asi pol hodiny od Blatnice po ľavej strane 

vyčnievajú na bralnatom hrebeni zrúcaniny Blatnického hradu. Blatnický 

hrad vznikol na prelome 13. a 14. storočia. Strážil cestu „magna via“ – 

veľkú cestu, vedúcu z Nitry na Liptov a Oravu až do Poľska. 

Smerom k hlavnému hrebeňu sú úbočia strmšie a dolina sa zužuje. V 

hornej časti sa dolina delí na dve vetvy, Dedošovú dolinu, ktorá 

pokračuje smerom do Drobkova a Veterného a na pravostrannú dolinu 

Selenec, do ktorej sa vstupuje cez mohutnú Čertovu bránu. Za čertovou 

bránou sa dolina opäť rozširuje. 
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https://kamnahory.sk/Hrady-a-zamky/Blatnicky-hrad.html


 

 

7.- 9.jún 2018 
 

 
 

 

GADERSKÁ DOLINA 

BLATNICA 



Program: 

 

Štvrtok: Zraz na železničnej stanici v Nitre- 7:20!!!, 

odchod vlakom o 7:39   

Trasa: Nitra, Leopoldov, Vrútky, Príbovce (bus), Blatnica; 

- ubytovanie sa; obed- chata Gader 

- Martin- krátka prehliadka mesta 

- večera indivindi  

- oboznámenie s areálom, veselý program 

 

 

 

Piatok: raňajky 7:30 (8:00)hod.,  

I. Vychádzka do Gaderskej doliny- Čertova brána 

a späť 

II. Vychádzka Hrad Blatnica- obedoopekačka-  

jaskyňa Mažarná brána 

   

Večera; večerný program organizovaný našimi 

mládencami    

 

Sobota: raňajky; balenie, odovzdanie chatiek/ vrátenie 

zálohy 

 Odchod busom o 12:00 hod., Vrútky- Leopoldov, 

Zbehy, Nitra železničná stanica - 16:50 

 

 
 

 

 



 


