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     JASKYŇA DOMICA – KEČOVSKÉ ŠKRAPY – SILICKÁ ĽADNICA –   
ZÁDIELSKÁ TIESŇAVA – TURNIANSKY HRAD – HÁJSKE VODOPÁDY 

 

PROGRAM:  

1. deň: 19.06.2021 – sobota 
06:00 hod odchod zo Žiliny, cestou bezpečnostná prestávka.  

11:00 hod predpokladaný príchod do Domice, najznámejšej a najdlhšej jaskyne Národného parku Slovenský Kras, 
ktorá je prepojená s jaskyňou Čertova diera. 

Po prehliadke krátka prechádzka v prírodnej rezervácii Domické škrapy, kde sa nachádzajú povrchové krasové útvary 

a rastie vzácna vegetácia so vzácnymi druhmi rastlín, ako napríklad kosatec nízky, či včelník rakúsky. 
Presun autobusom do Kečova, v ktorého blízkosti je ďalšia prírodná rezervácia Kečovské škrapy. 

Turistika po červenej  značke cez Vyvieračkovú dolinu a Treberkov vrch ku priepasti Bezodná ľadnica, 
od rázcestníka Pod Košatkou pokračovanie po červenej cez Silickú Brezovú na Bukový vŕšok a ku Silickej ľadnici, 

ktorá je súčasťou prírodného dedičstva UNESCO. Najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete vo výške 503 m.n.m. 
má ľadovú výzdobu po celý rok. 

Po prehliadke pokračovanie do Silice, odchod autobusom na ubytovanie, večera. 

 
2. deň: 20.06.2021 – nedeľa 

Po raňajkách odchod autobusom do Zádiela, turistika v Zádielskej tiesňave. 
Pomerne mladá, majestátna a najhlbšia na Slovensku má dĺžku 2 km a hĺbku až 400 m. 

Turistika po červenej značke a návrat po modrej až na Turniansky hrad, odkiaľ sa naskytnú nádherné výhľady do 

okolia. Na záver dňa prechádzka k Hájskym vodopádom. 
 

17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod. 
 

Cena: 99 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 1 noc v  izbách s príslušenstvom, hotel*** 
                           s raňajkami, sprievodca CK 

 

Nepovinný príplatok: nutná úhrada pri objednávke 
                              večera 10 € 

                              zájazdové poistenie UNION 2 €/osoba                            
Orientačné vstupné: upresníme v pokynoch na zájazd                               

 

CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION. 
 

PRE UCELENÝ KOLEKTÍV TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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