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                              ČIERNY VÁH – PALCMANSKÁ MAŠA - TELGÁRTSKA SLUČKA   
Program: 

 
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Liptovský Hrádok do Svarína odkiaľ sa autobusom vyvezieme do výšky 1160 m, 

kde bola vybudovaná horná nádrž najvýkonnejšej prečerpávacej vodnej elektrárne na Slovensku.  

Uviedli ju do prevádzky v roku 1981 a vodné dielo, pozostávajúce z dvoch nádrží, je dodnes atraktívnym  
turistickým cieľom. Súčasť systému priehrad Vážskej kaskády je vybudovaná v krásnom prostredí Čierneho Váhu 

a ponúka úchvatný výhľad na horný Liptov a panorámu Tatier. 
 

Pokračovanie do Východnej, ktorá si zachovala tradičnú ľudovú architektúru a preslávili ju národopisné slávnosti. 

Tie sa každoročne konajú v drevenom areáli v obci. Jeho dominantou je 28 m vysoká vyhliadková veže Májka 

v novovybudovanej časti, ktorá ponúka panoramatický výhľad na okolie. 
 

Po krátkej fotostopke pokračovanie do Važca, ktorý patrí k rázovitým obciam Slovenska. Históriu a pôvodný spôsob 
života, zvykov a obyčajov obyvateľov prezentuje Múzeum ľudových tradícii v priestoroch  

rodného domu Jána Kováča. Dom bol postavený v roku 1760 ako prvý murovaný poschodový dom v obci. 
11:00 hod prehliadka Važeckej Jaskyne s bohatou kvapľovou výzdobou. Patrí k menším na Slovensku, 

prehliadka trvá 25 minút, ale je známa nálezom kostí jaskynných medveďov a bohatou faunou. 

 
11:30 hod pokračovanie k Palcmanskej Maši – najväčšej vodnej ploche na území Slovenského raja.  

Najchladnejšia vodná nádrž na Slovensku je zároveň súčasťou prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná. 
Po osobnom voľne na obed prechádzka okolo vodnej plochy, alebo nenáročná túra po červenej značke  

na Stratenskú pílu, ktorá sa nachádza v romantickej zátoke. Cestou sa naskytnú krásne pohľady na vodnú plochu 

a celú trasu 4 km tam aj späť so stúpaním 85 m a klesaním 87 m možno zdolať za 1,5 hodiny. 
15:57 hod jazda vlakom do Telgártu, aby sme zažili 360 stupňový obrat v telgártskej slučke,  

ktorá je vybudovaná za Chmarošským viaduktom, na ktorý sme sa doposiaľ pozerali len zdola. 
Cca o 16:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod.  

 

Cena: 39 € / osoba za dopravu zájazdovým autobusom, jazdu vlakom a sprievodcu CK  
 

Nepovinný príplatok: domáce Union poistenie 1 €/os, 0,50 €/dieta do 15 rokov 
 

 
výdavok na mieste - vstupné         dosp.os       +65 r.     

Múzeum ľudových tradícií 

Važecká jaskyňa                             6 €              3 € 
 

 
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA 

TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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