Bicyklom cez hory
Prievidza – Brezany (5,4 km)
Spája Prievidzu s obcou Brezany. Začiatok je vo vstupnej bráne Lesoparku na sídlisku
Kopanice, vedie lesom po tvrdej odvoznej ceste , z ktorej odbočuje na lesnú cestu až
k horárni „Klčovňa“, kde je odpočinkové miesto. Odtiaľ pokračuje po križovatku s tvrdou
cestou, vedúcou do obce Brezany. Opačným smerom je odbočka po 1 km.
Tužina – Gápeľ (10 km) - spája tieto dve obce po odvoznej ceste v krásnom lesnom
prostredí.
Nedožery – Brezany – Malá Čausa – Chrenovec – Jalovec – Ráztočno – Remata (11,6
km)
Trasa začína cca 1 km za Brezanmi smerom do doliny Ostrá. Vedie lesom po tvrdej ceste,
jednotlivými obcami prechádza po približne rovnako dlhých úsekoch a končí pri
kameňolome v Remate, odkiaľ je možnosť napojenia sa na štátnu cestu I/50 Prievidza –
Handlová.
Remata – Sklené (4 km)
Trasa začína za podjazdom smerom na Rematu, pokračuje po tvrdej ceste k rekreačnému
stredisku Horský hotel Remata – Remata, vychádza z lesa a cez pasienky na hrebeni sa ústi
do obce Sklené.
Handlová – Veľká Lehôtka (7,8 km)
Začiatok trasy je na okraji lesa pod Pfaftenbergom, po tvrdej lesnej ceste prichádza
k rekreačnému stredisku Tri Studničky, odkiaľ pokračuje lesnou cestou ku križovatke
s miestnym názvom „Strieborná jedľa“ a následne do Veľkej Lehôtky.
Handlová – Stanište (6,7 km)
Trasa na križovatke „Strieborná jedľa“ nadväzuje na predchádzajúcu trasu a pokračuje po
tvrdej lesnej ceste do obce Hradec. Vedie popri rekreačnom zariadení štátnych lesov Stanište.
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Značkované turistické trasy v regióne
Horná Nitra
Červená značka:
• Čičmany – Fačkovské sedlo – Závozy – Vyšehradské sedlo – Chrenovské
lazy – Sedlo pod Vysokou (60,5 km)
• Veľké Pole – Vtáčnik – Handlová (37 km)
Modrá značka:
• Chrenovec – Chrenovské lazy (6 km)
• Ráztočno – Sklené pri Handlovej (9 km)
Zelená značka:
• Prievidza – Handlová (16 km)
• Handlová – Sedlo pod Vysokou (6 km)
Žltá značka:
• Handlová – Bralová skala (8 km)
• Prievidza – Veľký Grič (14 km)

