
DOM U BIELEJ RUŽE 
V krásnom prírodnom prostredí,  neďaleko Novej Bane a Žarnovice

N A V I G Á C I A

KTO PRICHÁDZAŠ, 
LÁSKU PRINÁŠAJ. 
KTO ZOTRVÁŠ, 
POZNANIE HĽADAJ. 
KTO ODCHÁDZAŠ 
MIER SI ODNÁŠAJ.

Rudolf  Steiner

Ako sa k nám dostať z
Novej Bane autobusom 
Z Novej Bane chodí autobus 4x za deň priamo k 

nášmu domu - zastávka Kostivrch-škola. 

Nejazdí však cez víkend. 

Dá sa ísť aj taxíkom – 0915222199 alebo 

0905583517,0907141444,0949555204 

Podrobné informácie o preprave na: 

http://www.dzs-nova-bana.wbl.sk/, neúčtujú si 

nástupné a ani čakanie cena 0,40 euro za km. 

Cez víkend chodia niektoré autobusové spoje na 

zastávku Kajlovka Lesovňa-odtiaľ sa dá ísť 3 km 

pešo. 



Ako sa k nám dostať 
autom

Ako sa k nám dostať z Novej Bane 

V Novej Bani hore na Námestí odbočiť smerom 

nadol doprava. Pýtať sa na smer Hrabiny alebo 

Kostivrch. Prejsť popri kríži a ísť stále po hlavnej až 

na Hrabiny. Tie budú po pravej strane. Za 

Hrabinami cca 3km je na Kajlovke pri horárni do 

prava odbočka na Kostivrch. Tam je potom v lese 

jedna zastávka a za ňou odbočka do ľava na Horný 

Pajer - tam neodbočovať! 

Až keď vyjdete von z lesa, prídete k druhej 

zastávke, za ktorou je odbočka do ľava na Majer - 

posledný dom. Je to asi 500 metrov pred 

Kostivrchom. 

GSM  

48•28‘59,04“ N 

18•39‘19,74“ E 

Ako sa k nám dostať zo Žarnovice 

Zo Žarnovice je potrebné sa dostať do 

Horných Hámrov - od Hliníku nad Hronom 

odbočka do prava (pozor neodbočiť na 

Hodrušu Hámre!). Za nimi asi 3 km odbočiť 

pri zastávke do ľava - je tam značka Nová 

Baňa (ak ste prišli do obce "Píla", už ste 

odbočku prešli). Vyjsť hore na Kajlovku - je to 

taká zastávka s krížom. Tam ísť rovno popri 

horárni na Kostivrch - (neodbočovať dolu do 

prava na Novú Baňu!) Tam je potom v lese 

jedna zastávka a za ňou odbočka do ľava na 

Horný Pajer - tam neodbočovať! 

Až keď vyjdete von z lesa, prídete k druhej 

zastávke, za ktorou je odbočka do ľava na 

Majer - posledný dom. Je to asi 500 metrov 

pred Kostivrchom. 

Ako sa k nám dostať od Prievidze 

Z Prievidze pokračovaťcez Sebedražice, 

Nováky, Zemianske Kostoľany, Bystričany, 

Čereňany, Oslany, Horná Ves, Veľké Pole, 

Píla. Za Pílou cca. 2 km odbočiť do prava pri 

zastávke na značke je napísané smer Nová 

Baňa (ak ste vošli do Horných Hámrov, už ste 

ju minuli).  Vyjsť hore na Kajlovku - je to taká 

zastávka s krížom. Tam ísť rovno popri 

horárni na Kostivrch - (neodbočovať dolu do 

prava na Novú Baňu!) Tam je potom v lese 

jedna zastávka a za ňou odbočka do ľava na 

Horný Pajer - tam neodbočovať! 

Až keď vyjdete von z lesa, prídete k druhej 

zastávke, za ktorou je odbočka do ľava na 

Majer - posledný dom. Je to asi 500 metrov 

pred Kostivrchom. 


