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Predstavenie trasy
Nová značená cyklotrasa „Rajeckou dolinou na dvoch kolesách“ zachytáva hlavné atraktivity Rajeckej doliny. Určená
je pre cyklistov, ale i rodiny s deťmi, návštevníkov a miestnych obyvateľov.
Trasa je zokruhovaná, čiže štart/cieľ je možný v akomkoľvek bode trasy.
Variabilita trasy umožňuje vyskúšať jeden veľký okruh, prípadne dva menšie okruhy. Celková dĺžka trasy je 37,9 km s prevýšením 640 metrov s viacerými alternatívami. Obtiažnosťou je určená pre začiatočníkov
a umožňuje napojenie aj na ďalšie značené cyklotrasy.
Hlavným zámerom je odprezentovať milovníkom cykloturistiky zaujímavosti regiónu ako napr. Slovenský drevený betlehem v Rajeckej Lesnej,
vzácnu 400-ročnú lipu v Ďurčinej, zrúcaninu gotického kostola sv. Heleny
v Stránskom, Mestské múzeum v Rajci, vodnú nádrž Košiare, Kúpele Aphrodite, Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach a veľa ďalších, ktoré sa
nachádzajú priamo na trase. Mnoho iných atraktivít sa nachádza v blízkosti
tejto novej cyklotrasy (napr. Kuneradský zámok, gejzír v Rajeckolesnianskej
doline, Stratený budzogáň, ...) a sú prístupné na cyklotrasách s rôznym
stupňom obťiažnosti. Prijmite teda naše pozvanie na prehliadku Rajeckou
dolinou práve na dvoch kolesách a nechajte sa ňou očariť.

Technické parametre
RajecKoU DoliNoU Na Dvoch Kolesách – časť 1
(Rajecké Teplice, infocentrum – Rajec, družstvo)
Farba: moDRá ● evidenčné číslo: 2440 ● Dĺžka: 26,5 km ● Prevýšenie: 425 m
Náročnosť/Určenie: MTB REKREA ● Povrch: asfalt, šotolina, lúka

Rajec – malá čieRNa – jaseNové - sPojovacia časť v RoKU 2020
(Rajec, družstvo – Malá Čierna, kostol – Jasenové, križovatka v centre obce)
Farba: zeleNá ● evidenčné číslo: 5456 ● Dĺžka: 6,8 km ● Prevýšenie: 120 m
Náročnosť/Určenie: MTB REKREA ● Povrch: asfalt, šotolina, lúka

RajecKoU DoliNoU Na Dvoch Kolesách – časť 2
(Jasenové, križovatka v centre obce – Rajecké Teplice, infocentrum)
Farba: moDRá ● evidenčné číslo: 2440 ● Dĺžka: 4,6 km ● Prevýšenie: 35 m
Náročnosť/Určenie: MTB REKREA ● Povrch: asfalt, šotolina
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Zaujímavosti na trase
1 Rajecké Teplice: relax v Kúpeľoch Aphrodite, vo Wellness Hoteli Diplomat, v Ho-

teli Skalka; Múzeum dopravy; neogotický kostolík Nanebovzatia Panny Márie a Kostol Božského Srdca Ježišovho; pamätník Jozefa Gabčíka; prechádzka okolo
kúpeľného jazierka; výstup na Skalky; náučný chodník Rajecké Teplice – Porúbka;
Poluvsianska skalná ihla; letné kúpalisko Laura; športové aktivity v Activity Parku
Hotela Skalka.
Meritto
2 stránske: zrúcanina gotického kostola sv. Heleny; kaplnka sv. Jozefa
3 Kunerad: odbočením na zelenú cyklotrasu 5406: Kuneradský zámok; pamätník SNP
4 Kamenná Poruba: Kostol Všetkých svätých z roku 1860; široké možnosti na turistiku (Lúčanská Malá Fatra)
5 Rajec: Mestské múzeum; renesančná radnica; Kostol sv. Ladislava z roku 1368;

stará fara; súsošie sv. Trojice so sochou sv. Floriána; náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ s rozhľadňou; pamätník SNP; letné kúpalisko Veronika; golfové ihrisko
6 Ďurčiná: 400-ročná lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 651 cm; klasicistická kaplnka sv. Michala z konca 18. stor.; baroková kúria z 18. storočia.
7 Rajecká lesná: Bazilika Narodenia Panny Márie; Slovenský drevený betlehem;
Kalvária s Lurdskou kaplnkou z roku 1921; vzácny brest; gejzír.
U Hromadov
8 vodná nádrž Košiare: rybársky revír kaprovitých rýb, no uloviť tu možno aj šťuku,

zubáča, lieňa alebo aj úhora; rozloha 10 ha, hĺbka 7 m; príjemné miesto na oddych
9 malá čierna: široké možnosti na turistiku (Súľovské vrchy); Kostol Povýšenia sv.

kríža z roku 1940
10 jasenové: Kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1998; Kaplnka Božského

Srdca Ježišovho (r. 1924); dve kúrie z 19. storočia.

Farma Bardy

11 zbyňov: zvonička z prvej tretiny 19. stor.; kaplnka na cintoríne z 19. stor.; Skalný
budzogáň (skala v tvare zavretej päste o výške cca 12 m) dostupný žltou turistickou
značkou

Zaujímavosti na trase

Kúpele Aphrodite a pohľad na Skalky,
Rajecké Teplice

Múzeum dopravy, Rajecké Teplice

Zrúcanina Kostola sv. Heleny, Stránske

Z Kamennej Poruby do Rajca

Renesančná radnica, Rajec

Mestské múzeum, Rajec

... opla tí sa zosadnúť zo sedla bic ykla

Vzácna 400-ročná lipa, Ďurčiná

Slovenský drevený betlehem,
Rajecká Lesná

Kalvária, Rajecká Lesná

Vodná nádrž Košiare

CykloRA
www.facebook.com/oocRRajeckaDolina

www.instagram.com/rajeckadolina
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