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PROGRAM: 
1. deň: 04.09.2021 – sobota 
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Brezno do sedla Zbojská.  

08:30 hod Prechádzka ku rozhľadni a nadrozmernej soche povestného zbojníka Jakuba Surovca.                

09:30 hod pokračovanie autobusom cez Tisovec na Muráň, de ochutnáme povestnú Muránsku buchtu. 
10:15 hod výstup na hrad postavený na brale Cigánka v 13. storočí. Je spojený s menom lúpežného rytiera  

               Mateja Bašu. Hrad v 18. storočí vyhorel a odvtedy je neobývaný. 
12:30 hod zostup ku chate Zámok pod hradom, ktorá  bola súčasťou Muránskeho panstva a navštevoval ju  

               aj sám bulharský cár Ferdinand Coburg. Prestávka na občerstvenie z vlastných zásob. 

13:30 hod pokračovanie na Veľkú lúku, náhornú plošinu uprostred lesov.  
Na jej severnom cípe postavili v roku 1950 žrebčín, ktorý slúži dodnes. Vyšľachtili tu plemeno Norik muránskeho typu, 

kríženca hucula a koňa severského typu. Cieľom chovu sú kone vhodné na agroturistiku alebo do lesnej prevádzky. 
14:30 hod návrat tou istou cestou ku autobusu v Muráni. 

17:00 hod odchod na ubytovanie v Revúčke, hotel 3*, v ktorom sú okrem ubytovania a stravovania  

k dispozícii 3 druhy sáun, vírivka s termálnou vodou a možnosť masáži. Wellness world je nutné vopred objednať. 
Večera v mieste ubytovania je za príplatok. 

 
 

2.deň: 05.09.2021 – nedeľa 
po raňajkách  

07:30 hod odchod autobusom do Magnezitoviec 

08:00 hod pešia prechádzka k technickej pamiatke Mníšanský viadukt a Koprášsky tunel,  
ktoré so Slavošovským tunelom pripomínajú nikdy nedokončené železničné trate z čias Slovenského štátu, 

kedy južné územia pripadli Maďarsku a celá oblasť zostala bez železničného prepojenia.  
Takzvané „Slovenské spojky“ chceli využívať predovšetkým Slavošovské papierne. Nikdy sa ich však nedočkali. 

Vzdialenosť 1 km mierne do kopca prekonáme aj s prestávkou na fotenie cca za pol hodinu 

a budeme pokračovať v tak trochu dobrodružnej výprave: najskôr krátkym Koprášskym tunelom, ktorý je rovný 
a na jeho konci vidíme svetlo, pokračovať budeme lesným chodníkom, ktorý slúži aj pre cyklistov  

až ku Slavošovskému Tunelu, ktorý má tvar esíčka, je dlhý 2,4 km je v ňom úplná tma.  
Keďže na jeho začiatku steká pekný vodopád, z ktorého sa v lete mierne odparuje voda a vytvára jemnú hmlu, 

vstup do tunela je trošku filmový: v miernom opare a trošku v blate. A tu už odporúčame zapnúť baterky,  
alebo čelovky, prípadne, ak chcete, mobily /ale pozor, aby sa Vám nevybili ! /. 
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10:20 hod ukončíme dobrodružnú túru a vyjdeme na povrch, kde si pozrieme expozíciu v prírode 
                 „Dobšinského svet“  

11:30 hod odchod do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, zapísanej na Listine UNESCO. 
12:30 hod prehliadka jaskyne cca 30 min. 

13:15 hod presun do Betliara,  

13:45 hod prestávka na neskorý obed a prechádzka po parku 
15:00 hod prehliadka kaštieľa 

16:30 hod pokračovanie v ceste, cestou fotostop pri Chmarošskom viadukte pri Telgárte,  
               ktorý tvorí dominantu Gregorovej doliny. Postavený v 30.rokoch minulého storočia ako súčasť  

Telgártskej šlučky železničnej trate, ktorá potrebovala prekonať veľký výškový rozdiel na krátkom úseku  
je azda najfotografovanejším objektom tejto lokality. 

 

17:30 hod odchod na cestu späť  
20:30 hod predpokladaný príchod do Žiliny. 

 

CENA: € 99/os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie v hoteli*** s raňajkami a sprievodcu CK 

 
Príplatok: 1/1 izba 20 eur 

               večera 9,10 eur 
 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION  2 €/os. 

 
Vstupné:                                 dosp.os.      +62 r.    + 60 r.          ZŤP 

Ochtinská aragonitová jaskyňa     8 €             7 €         7 €              4 € 
Kaštieľ Betliar                             8 €            5 €         8 €          zdarma  

Kostol Štítnik - milodar                              
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

 


