
 

 

Gyalogos zarándoklat Turzófalvára 
Kistapolcsányból Turzófalváig 

 

Útvonal: 10 napos bejárással egybekötött gyalogos zarándoklat Garamszentbenedektől Csacáig, a Turzófalvi zarándokúton, Garamszentbenedek 

(Hronský Beňadik) – Hrussó vára (Hrušov) – Kistapolcsány (Topoľčianky) – Fenyőkosztolány (Jedľové Kostoľany) – Pálosnagymező (Veľké 

Pole) – Papszabadi (Lehota pod Vtáčnikom) – Bajmóc (Bojnice) – Csicsmány (Čičmany) – Rajec (Rajec) – Zsolna (Žilina) – Kiszucaújhely 

(Kysucké Nové Mesto) – Turzófalva (Turzovka) – Csaca (Čadca) között. 

Szervező: Via Mariae (szlovákiai Mária Út) polgári társulás 

Zarándoklat vezetője: Patay Péter és Méhes Richárd, a Via Mariae polgári társulás tagjai 

Zarándoklat időpontja: 2019. július 13-22. (szombat-hétfő) 

Zarándoklat indulása: július 13. 09:30 órakor, Garamszentbenedek – a Szent Vér és a Szűz Mária búcsújáróhelye 

Napi szakaszok: 

július 13. Hrussó vára – Kistapolcsány 9 km;  július 14. Fenyőkosztolány – Pálosnagymező 12,7 km; 

 július 15. Pálosnagymező - Papszabadi 24,9 km;  július 16. Papszabadi - Bajmóc 28,9 km;  

 július 17. Bajmóc - Csicsmány 27,4 km;   július 18. Csicsmány – Frivaldnádas – Rajec 25 km; 



július 19. Rajec – Felsővisnyó – Zsolna 28,5 km;  július 20. Zsolna – Vágtapolca – Kiszucaújhely 28 km; 

 július 21. Kiszucaújhely - Turzófalva 24 km;  július 22. Turzófalva - Csaca 19,4 km. 

Megtett táv összesen: 227,8 km 

Az út során az érintett helyszíneken a becsatlakozás lehetséges, de előre jelezzék! Kíséret és GPS felmérés megoldott. 

A zarándoklaton mindenki saját felelősségére vesz részt, az út során az ellátásról, /étel, ital, szállás, utazás/ esetleg biztosításáról /saját 

megítélése szerint/ maga gondoskodik. 

Napi program: gyalogos zarándoklat – a napi táv megtétele, az útba eső kulturális és természeti értékek megtekintése, a lehetőségek alapján 

szentmise. 1. nap: a garamszentbenedeki apátság megtekintése. Busszal a Hrussó várához, majd részvétel az 5. zoboralji gyalogos zarándoklaton. 

Ajánlott felszerelés: énekes- és imakönyv, rózsafüzér, időjárásnak megfelelő öltözet, hátizsák, hálózsák, derékalj, túracipő vagy –szandál, 

esőkabát, egészségügyi felszerelés, ruhamosáshoz szükséges dolgok (mosószappan,…), kulacs, szükséges pénz-, étel- és italmennyiség. 

Csomagszállítás: nincs biztosítva 

Költségek: oda-visszaútra, szállásra (kb. 15 €/fő/éjszaka), étkezésre. Az oda-visszautat mindenki maga oldja meg. Belépő a garamszentbenedeki 

apátságba – 2 Euró nyugdíjasoknak és diákoknak, 3 Euró felnőtteknek. 

Jelentkezés: Patay Péter, tel.: +421 908 132 086 és Méhes Richárd, tel.: +421 915 112 564, e-mail: richard.mehes21@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2019. június 30. 


