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          HRAD SLOVENSKÁ ĽUPČA – ŠPANIA DOLINA – HRAMANECKÁ JASKYŇA 

PROGRAM 
07:30 hod odchod zo Žiliny do Slovenskej Ľupče, nad ktorou sa vypína majestátny hrad, ktorý sa spomína 

už v roku 1255 v súvislosti s výsadnou listinou Bélu IV. pre mesto Banská Bystrica. Predpokladá sa,  
že kamenný hrad bol postavený v prvej pol.13.stor. na mieste niekdajšieho hradiska. 

 

10:00 hod prehliadka hradu, počas ktorej možno vidieť Gizelin dom, horné nádvorie, Rubigallov kamenný portál,  
miestnosť Pavla Rubigalla s expozíciou sôch prof. Jána Kulicha, kaplnku so sakristiou, dolné nádvorie, 

mučiareň, studňu, dolné nádvorie, expozíciu keramiky a Korvínovu lipu. 
11:30 hod pokračovanie autobusom do Španej doliny, ktorá bola v minulosti preslávená po celej Európe 

pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro. 
Dnes môžeme obdivovať jedinečnú architektúru baníckych domov so sedlovými strechami,  

postavených z kameňa alebo dreva, natretých hlinou a bielené vápnom. 

Neodmysliteľnou súčasťou malebnej dediny je orloj a klopačka, od ktorej začína náučný chodník. 
V historickej budove obecného úradu je Múzeum medi. 

Kostol Premenenia Pána z 13. storočia a jeho vysoká veža dominuje celému údoliu.  
Po prehliadke, osobnom voľne na obed a jemnej turistike po banskom chodníku  

presun autobusom do Harmanca. 

 
17:00 hod prehliadka Harmaneckej jaskyne, ktorá patrí k najvýznamnejším na Slovensku  

               nielen pre svoje mohutné dómy, ale aj pre množstvo zimujúcich netopierov.  
Aby sme si mohli pozrieť jedinú jaskyňu v útrobách Veľkej Fatry, čaká nás 40-minútový výstup  

po náučnom chodníku s prevýšením 260 m. Prehliadka jaskyne trvá cca hodinu pri teplote približne 6°C. 

 
18:45 hod pokračovanie v ceste späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod 

                                                                                                                                                                                              
Cena zájazdu: € 22/ os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok: zájazdové domáce poistenie UNION 1 €/osoba 

 
vstupné:                           dosp.os.            + 60 r.             + 70 r.          6-15 r.            16 – 19 r., ISIC 

Hrad Slovenská Ľupča          4 €                    4 €                   2 €               2 €                    2 € 
Harmanecká jaskyňa            7 €                    6 €                   6 €               3,50 €                6 € 

 

Výlet sa uskutoční pri min. počte 24 os. 
 

         
PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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