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SLOVENSKÝ RAJ

Žblnkotajúce potoky, kľukatou
cestou rozdeľujúce skalnaté bralá,
vrcholy jedlí dotýkajúce sa neba,
neutíchajúce dunivé vodopády
padajúce do hĺbok zelených dolín.
Národný park Slovenský raj má
príznačný názov. Skutočný raj

pre turistov, športovcov a milovníkov
prírody, jeden z deviatich slovenských národných parkov, ktorý
vás objíme a pohltí svojou krásou.
Buďte objaviteľom očarujúcej prírody
a množstva turistických trás. Užite si
čerstvý vzduch a nádherné výhľady.

Objavujte s nami, čo ponúka Slovenský raj. Šťastnú cestu a úžasné
zážitky z Košického kraja vám želá Košice Región Turizmus!

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí
medzi najväčšie prírodné unikáty
a krásy Slovenska. Vďaka jej hĺbke
a dĺžke ju zaraďujeme dokonca
medzi najväčšie ľadové jaskyne
na svete. Jej poloha umožňuje, aby

sa v jaskyni celoročne udržiavala
teplota pod bodom mrazu a práve
tento faktor zohral kľúčovú úlohu
pri vytvorení ľadovej výzdoby,
ktorú môžete obdivovať na vyše pol
kilometrovej prehliadkovej trase.

Druh výletu PREHLIADKA JASKYNE
ssj.sk/sk/jaskyna/6-dobsinska-ladova-jaskyna
+421 58 788 14 70
Ďalšie služby: Turistické informačné centrum

Vzdialenosť a trasa
Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa: náučným chodníkom „Mokrade
Hnilca“ k turistickému informačnému centru, a potom výstup k jaskyni
1,0 km / 0:35 hod. (chodník môže byť podmáčaný)
Zo stanice Stratená:
1. (nenáročná) cez Stratenský kaňon, smer „TIC“, ďalej pokračujete
po smer „Dobšinská ľadová jaskyňa“ 5,6 km / 1:45 hod.
2. (stredne náročná)
cez Tiesňavy 5,3 km / 1:55 hod.

TARZANIA

Druh výletu ADRENALÍN
Lanový park postavený z rôznych
lanových prekážok, ktoré sú zavesené
vo výške na stromoch alebo na stĺpoch. Tarzania je určená všetkým
tým, ktorý si chcú užiť patričnú dávku
adrenalínu, miernu dávku fyzickej
námahy a hlavne perfektný zážitok.
tarzania.sk +421 902 900 263

Borovniak (Ondrejisko) – 1268 m n. m.

Druh výletu TURISTIKA

Zdatnejším turistom a tým, ktorí
túžia po nekonečných výhľadoch
odporúčame menej známy
turistický cieľ v blízkosti Dobšinskej
ľadovej jaskyne v juhozápadnej
časti národného parku. Je ním
vyhliadkový vrch Borovniak, ktorý
je najvyšším vrchom Slovenského
raja a otvárajú sa z neho výhľady
na celú západnú časť národného
parku s dolinou rieky Hnilec
i na neďalekú Kráľovu hoľu, ktorá
už je súčasťou pohoria Nízke Tatry.

Na sedle Besník pod vyhliadkovým
vrchom Borovniak sa stretávajú
hranice až troch regiónov – Spiš,
Gemer a Horehronie. Zároveň je
toto miesto významné susedstvom
troch národných parkov – Slovenský raj, Muránska planina a už
spomínané Nízke Tatry. Po náročnom výstupe vám príde vhod
drevená lavička, ktorá je osadená
priamo na vrcholovej vyhliadke,
odkiaľ máte nádhernú panorámu
okolitej prírody ako na dlani.

Vzdialenosť a trasa
Zo zastávky Dobšinská ľad. jaskyňa:
Dobšinská ľadová jaskyňa Nižná záhrada Pod Strmou prťou (možnosť
odbočiť na vyhliadku Strmá prť) Pod skalou na Ondrejisku (Borovniaku)
Ondrejisko (Borovniak)

7,1 km

dĺžka trasy

2:25 h
čas

553 m

stúpanie

Vzdialenosť a trasa s výstupom na Strmú prť

7,7 km

dĺžka trasy

2:45 h
čas

598 m

stúpanie

Zo železničnej zastávky Telgárt, penzión
Telgárt, penzión S. Besník Pred Čuntavou
Pod Ondrejiskom Ondrejisko (Borovniak)

9 km

dĺžka trasy

2:35 h
čas

Stará Čuntava

467 m

stúpanie

Bistro & Ubytovanie Dobšinská ľadová jaskyňa

Ešte skôr ako vás prebudí aróma
rannej kávy vás dostane vôňa dreva
rozplývajúca sa naprieč celým
tradičným zrubom. Ten je vďaka
svojej polohe len pár sto metrov
od Dobšinskej ľadovej jaskyne
skdobsina.sk/bistroubytovanie

ideálnym východiskovým bodom
pre vaše turistické plány. Súčasťou
zariadenia je aj bistro, ktoré môže
byť vaším útočiskom pre načerpanie
nových síl a energie pre ďalšie
dobrodružstvá.

Ranč pod Ostrou skalou
Ranč v americkom country
štýle funguje od roku 2005.
Návštevníkom ponúka ubytovanie
a reštauračné služby typické prípravou čerstvých domácich jedál.
Ranč sa venuje aj chovu koní huculov a norikov, tiež chovu
hovädzieho dobytka. V atmosfére
divokého západu ponúka možnosť
zajazdiť si v sedle alebo na koči.
Pre tých, ktorých láka vychádzka
na koni, avšak nevedia jazdiť,
sú k dispozícii kurzy jazdenia
pod dohľadom skúsených

inštruktorov. Najmenší si môžu
vyskúšať jazdenie v kruhovke
s inštruktorom.

Druh výletu AKTIVITA V PRÍRODE
ranc-ladova.sk |

+421 911 844 288 | Ďalšie služby

Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa:

1,6 km / 25 min.

STRATENÁ

Prírodná rezervácia Stratená
je územie s hlbokými dolinami
a vysokými horskými chrbtami
pokryté lesnými porastami
osídľujúcimi aj tie najextrémnejšie stanovištia. Schovaná v objatí
Sokolích skál je aj dedinka
s výstižným názvom Stratená,

pôvodne banícka obec, kde
posledné Csákyho – neskôr
Coburgove – pece na rudu horeli
ešte v roku 1927. Z pôvodnej huty
v dnešnej Stratenej veľa neostalo.
Zachovala sa len niekdajšia
administratívna budova, v ktorej
sídlilo vedenie závodu.

STRATENSKÝ KAŇON
Značená turistická trasa vás
dovedie ku kaňonovitému úseku
horného toku riečky Hnilec ležiacemu neďaleko obce Stratená,
kde prechádza po spevnenej ceste
nenáročný chodník. Má osem
zastávok (náučných panelov)
s minimálnym prevýšením a je
súčasťou značeného turistického
a cykloturistického chodníka.

Druh výletu TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa
Zo stanice Dobšinská ľad. jaskyňa: (nenáročná) 2,9 km / 55 min.
Zo stanice Stratená: (nenáročná) 1,6 km / 25 min.
Zo stanice Dedinky: (stredne náročná) smer Pod Čižmou, ďalej
pokračujete po smer Stratená, ďalej pokračujete po smer
Stratenský kaňon | Spolu 6,5 km / 1:45 hod.

HAVRANIA SKALA

Havrania skala patrí medzi
najvyššie a najkrajšie miesta
s výhľadom v Slovenskom raji.
Skalný masív je samostatnou prírodnou rezerváciou v nadmorskej
výške 1156 metrov. Na vrchole
sa odkrýva pohľad na Kráľovu

hoľu a v prípade dobrého počasia
aj na Vysoké Tatry. Ak si trúfnete
pozrieť sa ešte o niečo ďalej,
svoju túru si môžete predĺžiť
o ďalších 20 minút a pozrieť si
Občasný prameň s viacfázovým
vyvieraním vody.

Druh výletu TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa
Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa:
1. (stredne náročná) smer Stratenský kaňon, ďalej pokračujete po
smer Havrania skala | Spolu 5,9 km / 2:10 hod.
2. (náročná) cez Tiesňavy
smer Stratená, ďalej pokračujete po
smer Občasný prameň, ďalej pokračujete po smer Havrania skala
| Spolu 10,4 km / 4:15 hod.
Zo stanice Stratená: (stredne náročná) smer Občasný prameň, ďalej
pokračujete po smer Havrania skala | Spolu 4 km / 2:05 hod.
Zo stanice Dedinky: (stredne náročná) smer Dedinky, hotel, ďalej
pokračujete po
smer Stratenská píla, ďalej pokračujete po
smer Veľké a Malé Zajfy, ďalej pokračujete po smer Havrania skala
| Spolu 8 km / 3 hod.

STRATENSKÁ PÍLA

Stratenská píla dostala pomenovanie podľa toho, že v minulosti
sa tu nachádzala píla a zvonica.
Pri výstavbe Palcmanskej Maše však

bola zaplavená. Dnes patrí medzi
chránené oblasti. Voda sem priteká
z Hnilca a keďže je čistá, vyskytuje sa
tu veľké množstvo rakov a pstruhov.

Druh výletu TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa
Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa:
1. (nenáročná) cez Stratenský kaňon 6,4 km / 1:50 hod.
2. (stredne náročná) cez Tiesňavy
smer Stratená, ďalej pokračujete
po smer Stratenská píla | Spolu 8,3 km / 2:40 hod.
Zo stanice Stratená: (nenáročná) 1,9 km / 30 min.
Zo stanice Dedinky okolo Palcmanskej Maše: (stredne náročná) smer
Dedinky, hotel, ďalej pokračujete po smer Stratenská píla, ďalej
pokračujete po
smer Stratenský kaňon | Spolu 3,9 km / 1:20 hod.

NORDIC WALKING

Objavte nordic walking, severskú
chôdzu, ako nový druh príjemnej
športovej činnosti! Ide o bezpečnú,
jednoduchú a efektívnu aktivitu,
ktorá v spojení s krásnou prírodou
zabezpečí okrem úsmevu na tvári
aj zdokonalenie fyzickej kondície.
V okolí obce Stratená nájdete novooznačené okruhy pre nordic walking,

ktoré zvládnu začiatočníci, no výzvou
sú aj pre skúsených turistov. Dĺžka
trás, nachádzajúcich sa v okolí, sa
pohybuje od 4 do 12,6 km. Všetky
trasy majú štart i cieľ v Stratenej
a vedú cez Stratenský kaňon,
Stratenskú pílu, po turistických
trasách cez Veľké a Malé Zajfy,
do obce Dedinky i na Geravy.

Mapy a profily týchto trás nájdete na webe
vraji.sk/nordic-walking

PALCMANSKÁ MAŠA

Palcmanská Maša je najväčšia
a najznámejšia vodná nádrž
na území Slovenského raja.
Nachádza sa v údolí rieky Hnilec,
neďaleko obce Dedinky. Pozdĺž
vodnej nádrže nájdete pestrú ponuku ubytovania, reštauračných,
ale aj športových služieb vrátane

požičovne vodných bicyklov,
kajakov a člnov. Požičovňa je
priamo na brehu Palcmanskej
Maše, pri móle. Voľný čas tu
môžete stráviť príjemnou prechádzkou, avšak príroda v okolí
Maše ponúka aj pestré možnosti
na turistiku.

Druh výletu REKREÁCIA / TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa
Zo stanice Dobšinská ľad. jaskyňa: (stredne náročná) cez Stratenský kaňon
a Stratenskú pílu 8,5 km / 2:40 hod.
Zo stanice Stratená: (nenáročná) cez Stratenskú pílu 4 km / 1:20 hod.
Zo stanice Dedinky: (prechádzka) 1,5 km / 25 min.

T
ZEJMARSKÁ ROKLINA NÁŠ TIP NA VÝLEKY
ZO STANICE DEDIN
GERAVY

Vzdialenosť a trasa

(stredne náročná) 8,6 km / 3:05 hod.

Zejmarská roklina je jedinou
sprístupnenou roklinou južnej
časti Slovenského raja so sústavou
Nálepkových vodopádov na trase, ktoré
rozhodne stojí za to vidieť. Zo železničnej stanice v Dedinkách sa vyberiete
po k bodu – Dedinky Hotel, následne
sa vydáte po k ústiu Zejmarskej
rokliny. Z ústia Vás povedie roklinou
na okraj planiny Geravy, odkiaľ

klesáte späť po k turistickému bodu
Dedinky, priamo na breh Palcmanskej
Maše. Na železničnú stanicu sa
vrátite po cez bod Dedinky hotel
a následne po k stanici.

PLANINA GERAVY

Rozľahlú planinu Geravy tvorí súbor
horských lúk, polianok s lesíkmi
a s veľkým množstvom povrchových
krasových útvarov. Leží v nadmorskej výške 1000 až 1100 m n. m.

Severné svahy sú prevažne husto
zalesnené, pozvoľne klesajú do dolín
a tvoria záver doliny Bieleho potoka.
Južné svahy strmými zrázmi padajú
do údolia Hnilca.

Túra na Geravy
Pokiaľ sa chcete vyhnúť prechodu Zejmarskou roklinou a rebríkom,
môžete si zvoliť jednoduchšiu a nenáročnú trasu zo Stratenej. Prejdete
sa k Stratenskej píle a malebnou prírodou sa po značenom turistickom
chodníku, lemovanom Vráblovským potokom, cez Veľké a Malé Zajfy
dostanete až k horskému hotelu Geravy. Späť sa môžete vrátiť rovnakou
trasou alebo prudko zostúpiť po zelenej značke do Dediniek.
Vzdialenosť a trasa
Stratená Stratenská píla Veľké
10,3 km 3:00 h
355 m
dĺžka trasy čas
stúpanie
a Malé Zajfy Malé Zajfy
Geravy Dedinky

HORSKÝ HOTEL GERAVY
Ide o najvyššie položené ubytovanie
v Slovenskom raji, kde nájdete
množstvo športového a turistického
vyžitia, ako aj zaslúžený relax. Hotel
je prevádzkovaný celoročne a reštaurácia v poľovníckom štýle ponúka
svoje služby nielen pre ubytovaných
hostí, ale aj pre prechádzajúcich
turistov. Lákadlom pre deti je malý
zverinec v blízkosti hotela, s koníkmi,
kozičkami a divými prasiatkami.
geravy.sk

TELGÁRTSKA SLUČKA
A CHMAROŠSKÝ VIADUKT

Chmarošský viadukt je považovaný
za jednu z najkrajších technických
stavieb na Slovensku. Ide o 18 metrov vysoký tehlový železničný
most s deviatimi oblúkmi, ktorý je
neodmysliteľným bodom scenérie
krajiny, akoby bol jej prirodzenou
súčasťou od stvorenia. Pohľad
na viadukt si najlepšie vychutnáte
z turistického chodníka s červenou

značkou, vedúceho zo stanice
Telgárt - penzión k prameňu Hrona,
druhej najdlhšej rieky Slovenska.
Prechádzka je dlhá 1,8 km. Na tej
istej železničnej trati, pred obcou
Telgárt, vchádzajú železničné koľaje
do tunela v tvare slučky s prevýšením až 31 metrov. Práve preto
dostal tento technický fenomén
pomenovanie Telgártska slučka.

Druh výletu TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa: (stredne náročná) smer
Sedlo Besník, ďalej pokračujete po okolo prameňa rieky Hron – smer
Telgárt, penzión | Spolu 9,3 km / 2:20 hod.

Depo Café
Káva na rozhraní troch národných parkov? Áno! A dokonca
v historickom vlakovom vagóne,
v ktorom ostanete stáť na mieste
s úžasným výhľadom na známu
technickú pamiatku Chmarošský
viadukt, ktorý je azda najfotogenickejším miestom Telgártu
a zároveň industriálnou bránou
do všeobjímajúcej rajskej prírody.
depocafetelgart.sk

TELGÁRT - PRAMEŇ RIEKY HRON
Druh výletu TURISTIKA
regiontelgart.sk

Vzdialenosť a trasa

Zo zastávky Telgárt penzión:
(nenáročná) je to k prameňu
rieky Hron 1,8 km po . Na tejto
trase sa môžete kochať pohľadom
na Chmarošský viadukt a spraviť
si aj pekné fotky. Občerstviť sa
môžete cestou v Kolibe pod Kráľovou hoľou, s deťmi navštíviť
mini ZOO, požičať si kolobežky.

Ponuka služieb v okolí Palcmanskej Maše
Hotel Raj
hotelraj.sk |

+421 903 534 301 |

Apartmány Mlynky

apartmanymlynky.sk |

+421 915 351 166 |

Penzión Salamander

penzion-salamander.sk |

+421 910 842 369 |

Penzión Pod Guglom

mlynky.net | +421 53 449 33 54, +421 903 619 194 |
*Stravovanie len pre ubytovaných hostí

Horský hotel Geravy
geravy.sk |

+421 911 463 504, +421 911 110 978 |

Penzión Jozefína

ubytovanie-dedinky.sk |

+421 905 390 398 |

ubytovanie-dedinky.sk |

+421 905 390 398 |

Reštaurácia Pelle

Penzión a Reštaurácia Pastierňa
slovenskyraj.sk/pastierna |

Pizza and Caffé Lumaro

+421 907 365 375 |

+421 908 930 959 |

Koliba Zuzana

kolibazuzana.szm.sk |

+421 905 278 397 |

Požičovňa vodných bicyklov, kajakov a člnov
+421 918 591 702 | R. Tököly

Turisticko-informačná kancelária
a požičovňa výstroja, horských bicyklov, padlleboardov
alexski.sk |

+421 905 356 540

Horáreň Appartments&Pub
horarenvraji.sk |

+421 907 937 784 |

Ponuka služieb v obci Stratená
Hostinec Stará Krčma
starakrcma.sk |

+421 904 255 056 |

Ponuka služieb v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne
Ranč po Ostrou skalou
ranc–ladova.sk |

+421 911 298 208 |

Bistro a ubytovanie

skdobsina.sk/bistroubytovanie |

+421 904 507 059 |

Ponuka služieb v okolí Telgártu
Apartmány Ski Telgárt
skitelgart.sk |

+421 907 691 680 |

skitelgart.sk |

+421 907 691 680 |

skitelgart.sk |

+421 907 691 680 |

skitelgart.sk |

+421 907 691 680 |

skitelgart.sk |

+421 907 691 680 |

Wellness Chaty Ski Telgárt
Hotel Telgárt

Wellness Ski Telgárt

Koliba pod Kráľovou hoľou
Depo Café Telgárt

depocafetelgart.sk |

Penzion u Hanky

+421 907 691 680 |

penzionuhanky.sk | +421 903 771 662 |
nutná rezervácia v reštaurácii

Horehronská kúria

horehronskakuria.sk |

+421 908 548 342 |

Lístky na Letné vlaky si zakúpite na predajných
miestach ZSSK a.s. alebo online na www.zssk.sk

Košice Región Turizmus
+421 55 30 505 30
Hlavná 48 | 040 01 Košice

info@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

SPREVÁDZANÉ AKTIVITY 2021

SPREVÁDZANÁ PEŠIA TURISTIKA A SEVERSKÁ CHÔDZA
Pre cestujúcich Letnými vlakmi
do Raja je tu možnosť absolvovať
skupinovú aktivitu plnú pohybu.
Opäť sme pre vás pripravili sériu
sprevádzaných výletov, pešej
turistiky a severskej chôdze.
Okrem zdravého pohybu vás čaká
aj návšteva pamiatok zapísaných
na Zozname svetového dedičstva

UNESCO, prírodných unikátov
a neobjavených zákutí so sprievodcom. Vyberte si ideálny výlet
podľa vášho gusta či náročnosti
a pridajte sa k skupine rovnakých
nadšencov. S našimi sprievodcami
sa stretnete priamo na výstupnej
železničnej stanici, kde bude
sprevádzaná aktivita začínať.

Upozornenie pre účastníkov sprevádzaných skupinových
aktivít (turistika, severská chôdza)
Cena skupinovej sprevádzanej turistiky alebo severskej chôdze je
jednotná pre všetkých účastníkov 3€/ osoba. Vstupy do kultúrnych a prírodných pamiatok si hradia účastníci vo vlastnej réžii. Lístok na sprevádzané aktivity si môžete zakúpiť osobne v Regionálnom informačnom
bode, Hlavná 48 Košice alebo online na vylety.kosiceregion.com
Organizátor, ani osoba vedúca skupinovú športovú aktivitu nenesú
zodpovednosť za účastníkov. Pred začatím aktivity, priamo na mieste,
to každý účastník potvrdí podpísaním prehlásenia o osobnej zodpovednosti. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť naplánované trasy
upravené z bezpečnostných dôvodov. Keďže trasy povedú aj horským
terénom, každý účastník musí mať zabezpečené cestovné poistenie do hôr
(kryjúce aj prípadný zásah horskej služby) a potrebný výstroj (vhodné
turistické topánky, oblečenie do nepriaznivého počasia). Prosíme,
zabezpečte si tiež dostatok tekutín a občerstvenia.

ADRENALÍN NA REBRÍKOCH 17. 7. 2021

sprevádzaná skupinová turistika
Nechajte rozprúdiť krv vo vašich
žilách, zásobte pľúca sviežim
vzduchom a aktívne zrelaxujte
na sprevádzanom výlete. Technicky náročnou trasou do jedinej
sprístupnenej rokliny v južnej časti
Slovenského raja vás bezpečne
prevedú naši turistickí sprievodcovia. Trasa povedie zo stanice
Dedinky cez Biele Vody a roklinu
na poľanu Geravy. Po prestávke

na občerstvenie v horskom Hoteli
Geravy sa vrátime cez Veľké a Malé
Zajfy a Stratenskú pílu do Stratenej. Na trase sa nachádzajú
technické zabezpečovacie pomôcky
a nevyhnutná je pevná turistická
obuv. Do Košíc sa budeme vracať
zo stanice Stratená. Pri dostatku
času možnosť predĺženia trasy
cez Stratenský kaňon do obce
Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Vzdialenosť a trasa
12,1 km

dĺžka trasy

3:50 h
čas

450 m

stúpanie

Dedinky, vlak d Zejmarska roklina d Geravy d Malé Zajfy d Veľké a Malé
Zajfy d Stratenská píla d Stratená

RAJSKÉ VYHLIADKY 24. 7. 2021

sprevádzaná skupinová turistika
Na dnešnej turistike trošku zvýšime
náročnosť. Naši sprievodcovia si pre
vás pripravili výstup na výhľadovú
Havraniu skalu. Určite však neoľutujete, za odmenu sa vám otvorí asi
najkrajší pohľad na okolitú prírodnú
scenériu, za dobrého počasia až
na Vysoké Tatry. Túru začneme

v obci Stratená odkiaľ vyjdeme
k Občasnému prameňu a prudším
stúpaním na výhľad Havranej
skaly. Po dostatočných fotografických
záberoch jedinečných obzorov
a načerpaní nových síl, zostúpime
cez Veľké a Malé Zajfy a romantickú
Stratenskú pílu späť do obce Stratená.

Vzdialenosť a trasa
10 km

dĺžka trasy

4:00 h
čas

564 m

stúpanie

Stratená d Skalné mesto pod Sokolou skalou d Občasný prameň d
Havrania skala d Veľké a Malé Zajfy d Stratenská píla d Stratená

CEZ TIESŇAVY DO ĽADOVEJ 31. 7. 2021

Nordic walking pre pokročilých

Príďte si vyčistiť hlavu na čerstvý
vzduch do nádhernej prírody
Slovenského raja. Rozohriať telo,
naplniť pľúca, paličky do rúk a ide
sa! Všetko samozrejme pod dohľadom našich skúsených inštruktorov. Dnešný Nordic walking je
určený pre pokročilých aktívnych
walkerov, ktorí chcú zažiť skutočný
aktívny deň a pritom spoznať južnú
časť Národného parku Slovenský
raj. Trasa bude stredne náročná
a v tempe. Cez kaňonovitú dolinu

Tiesňavy zabezpečenou lávkami
a mostíkmi vyjdeme prudším
stúpaním na planinu Hanesová
a pokračujeme až k Dobšinskej
ľadovej jaskyni. Kto ešte nenavštívil
toto podzemné ľadové kráľovstvo
bude mať samozrejme príležitosť.
Spoločný tréning ukončíme
serpentínovým zostupom do osady
Dobšinská Ľadová Jaskyňa.
Už tradične je neoddeliteľnou
súčasťou výletu aj Nordic walking
tabata a joga.

Vzdialenosť a trasa
6,4 km

dĺžka trasy

2:15 h
čas

385 m

stúpanie

Stratená d Pod Hanesovou II. d Dobšinská ľadová jaskyňa d Dobšinská
Ľadová Jaskyňa, vlak

ROZHÝB SA V RAJI 11. 9. 2021

Nordic walking pre pokročilých

Aj túto sobotu urobte niečo pre seba
a svoje zdravie, spojte príjemné
s užitočným – očarujúcu prírodu
a aktívny pohyb v podobe severskej
chôdze so skúsenými inštruktormi.
Náročná trasa preverí vašu kondičku,
no zároveň dopraje duševný oddych.
Zo železničnej stanice v obci Dedinky
vystúpime na Dobšinský kopec kde
sa napojíme na červenú turistickú

značku smerom k lokalite ku Krížu až
na Voniarky. Následne sa dostaneme
na planinu Hanesová a zostúpime
cez dolinu Tiesňavy, zabezpečenou
lávkami, rebríkmi a mostíkmi.
Na konci tiesňavy vstúpime do obce
Stratená odkiaľ sa príjemne unavení
vrátime vlakom do Košíc. Počas
dňa nezabudneme ani na rozcvičku,
Nordic walking tabatu či jogu.

Vzdialenosť a trasa
11,5 km

dĺžka trasy

3:15 h
čas

410 m

stúpanie

Dedinky d Dobšinský kopec d Voniarky d Pod Hanesovou I. d
Pod Hanesovou II. d Stratená

„KEĎ SA UŽ ZAMILOVAŤ,
TAK DO RAJA SLOVENSKÉHO”

Zamilujte si trasy Slovenského raja v regióne Horného Gemera a Spiša.
Zažite letné dobrodružstvo ako bežec, cyklista, turista, nadšenec
nordig walkingu alebo dogtrekkingu.

Zaregistrujte sa na avanturaslovensko.sk a absolvujte tri trasy
na ktorých preveríte svoje schopnosti a odvahu, alebo sa popasujte
jedným dychom na unikátnej 50 kilometrovej trase. Za odmenu môžete
získať účastnícku medailu, bufku a čelenku s logom avantúry.

AKTÍVNA DOVOLENKA PRE VŠETKÝCH
Slovenský raj je zeleným srdcom Slovenska. Úchvatná divočina
v ktorej panujú zákony prírody. Ak sa rozhodnete objavovať túto
nádhernú prírodnú oblasť určite nepochybíte. Vyberte si aktivity, ktoré
preferujete a splňte si dovolenku snov v Slovenskom raji.

Viac informácii na:

avanturaslovensko.sk

Inšpirácia
poruke

z App Store a Google play

ZADARMO

Skutočnelny
originá
eshop

du.sk

www.zvycho

LETNÉ VLAKY DO RAJA
podporili aj

S finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky

#SLUSNEVLAKOM

SPOZNÁVAJTE
VÝHODNE
SLOVENSKO
POČAS CELÉHO LETA
LETNÉ SIEŤOVÉ LÍSTKY
SLOVAK PRE VAŠE
JEDINEČNÉ ZÁŽITKY
Zistiť viac
o ponuke SLOVAK

IDEME VLAKOM
www.zssk.sk | 18 188

