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BACHLEDOVA DOLINA – ŽDIAR –STRÁŽKY
Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Poprad do Bachledovej doliny
09:00 hod jazda lanovkou ku Chodníku korunami stromov, v blízkosti ktorého v tomto roku pribudla
nová atrakcia Kráľovstvo lesa – dobrodružné lesné ihrisko pre celú rodinu.
09:15 hod prechádzka po 603 m dlhom chodníku, na ktorom sú umiestnené informačné tabule
so zaujímavými informáciami o faune, flóre a živote miestnych lesov, ako aj o ničivej sile počasia.
Chodník končí pri 32 m vysokej vyhliadkovej veži, z ktorej je nádherný výhľad do okolia
na druhovo pestré lesy jedinečnej prírody Spišskej Magury a pri dobrom počasí sú ako na dlani
štíty Belianskych Tatier, scenéria Pienin a malebné Zamagurie.
Po prehliadke návrat lanovkou do údolia.
Pokračovanie autobusom do Ždiaru, známej goralskej osady, v ktorej typické ľudové slovesné umenie
odráža život ľudí v tomto vysokohorskom drsnom prostredí.
Po osobnom voľne na obed v štýlovej reštaurácii prehliadka expozície v Národopisnom múzeu
Ždiarsky dom, ktorú zakončí ukážka Ždiarskej svadby.
Po prehliadke jazda vláčikom Maguráčikom cez osadu k výstavnej sieni, ktorú by Ste možno
v goralskej obci nečakali a ktorá prezentuje dielo jednej z najväčších osobností
súčasného umeleckého skla s medzinárodným renomé, Jána Zoričáka.
15:30 hod pokračovanie na prehliadku Kaštieľa Strážky, v ktorom sa nachádza jediná stála expozícia diela
Ladislava Mednyanskeho a expozícia Portrét 17.-19.storočia na Spiši, ktorá prezentuje portréty
bývalých majiteľov kaštieľa a niektorých rodín zo Spiša. Zaujímavá je aj Historická knižnica a stála expozícia
plastík v parku kaštieľa pod názvom Sochárstvo na Slovensku v 20. storočí.
Cca o 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.
Cena: za dopravu zájazdovým autobusom, jazdu vláčikom a sprievodcu CK
36 €/ dospelá osoba
34 €/ do 12 rokov
31 €/ osoba bez vláčika
Nepovinný príplatok: domáce Union poistenie 1 €/os, 0,50 €/dieta do 15 rokov
výdavok na mieste - vstupné
dosp.os
obojsmerná jazda lanovkou
a chodník – skupina nad 15 osôb
16 €
len lanovka – obojsmerná jazda
11 €
Múzeum Ždiarsky dom
2,50 €
Kaštieľ Strážky
3,50 €

+65 r. 3-14 r.
13 €
9€
2€
1€

13 €
9€
1,50 €
0,70 €

ZŤP a ZŤPS
13 €
9€
2€
zdarma

sprievodca ZŤPS
zdarma
zdarma

Účasť na programe so sprievodcom nie je povinná, v navštívených miestach si môžete urobiť vlastný program.

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

