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 TOMÁŠOVSKÝ VÝHĽAD – PRIELOM HORNÁDU – SPIŠ.NOVÁ VES 
PROGRAM: 

 

06:30 hod odchod zo Žiliny do Slovenského raja, kde v atraktívnom kaňonovitom údolí  s mnohými zákrutami, 
širokom miestami len niekoľko metrov, s bralnatými svahmi vysokými až 150 metrov v roku 1974 sprístupnili 

Chodník Horskej služby s mnohými technickými pomôckami, ako sú kovové a drevené mostíky a lávky, reťaze, 
stúpačky a rebríky. V súčasnosti je toto územie zónou A Národného parku Slovenský raj s najprísnejším stupňom 

ochrany prírody a zároveň je súčasťou územia európskeho významu ako Chránené vtáčie územie. Krasové horské 

územie juhozápadne od Spišskej Novej Vsi je považované za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. 
 

09:00 hod pohodová turistika po žltej značke z Čingova cez Ďurkovec na Tomášovský výhľad,  

cestou krátke zastávky na vyhliadkach do údolia Hornádu. Ten Tomášovský poskytuje nevšedný zážitok. 

(necelé 3 km, stúpanie 180 m, klesanie 79 m) 
10:45 hod po prestávke na odpočinok, občerstvenie a foto, pokračovanie po žltej značke, cez lúky,  

ktoré poskytujú nádherné pohľady na Spišské Tomášovce, Letanovce, Arnutovce aj Špišský Štvrtok.  
Ďalej sa náučný chodník Prielom Hornádu zvažuje na Trstenský potok, kde prechádza na modrú značku.  

(3 km, stúpanie 98 m, klesanie 188 m) 
Na Letanovskom mlyne v krásnom romantickom prostredí krátka fotostopka a pekné zábery možno urobiť  

aj z Kartuziánskeho mosta. 

Pokračovanie v ceste je na zváženie každého turistu individuálne a na jeho vlastnú zodpovednosť.  
Vedie po kovových stúpačkách, kde pri prechode je nutné držať sa oporných reťazí a je nutné sa na každý krok 

dobre sústrediť, aby nedošlo k pádu. Ak sa pre túto cestu rozhodnete, bude to zážitok na celý život. 
Nádherný tok Hornádu, miestami s búrlivými perejami, miestami pokojný, miestami spenený, miestami priezračný,  

v každom zanechá pocit čistej prírody. Stúpačky strieda chodník, z ktorého si možno vychutnať pohľady na prielom 

a lovci pekných záberov si užijú pohľad na Tomášovský výhľad zdola. 
(5.3 km, stúpanie 208 m, klesanie 218 m) 
Turisti, ktorí prechod po stúpačkách nebudú absolvovať sa vrátia k autobusu po žltej značke. 
V údolí je k dispozícii občerstvenie a príjemné prostredie na posedenie v lone krásnej prírody. 

 
15:00 hod pokračovanie autobusom do Spišskej Novej Vsi, prechádzka  

                po historickom centre s možnosťou krátkeho posedenia pri občerstvení. 

16:30 hod pokračovanie v ceste späť,  
               predpokladaný návrat do Žiliny do 18:00 hod. 

 
 

CENA: 33 €  /os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK  

 
 

Nepovinný príplatok: UNION poistenie 1 €/os. 
 

UPOZORNENIE : výlet sa uskutoční len v prípade pekného počasia 
 

 

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