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Májové toulky Slovenskem:  NÍZKÉ TATRY 
*** návrh programu (prodlouženého) víkendu / úpravy možné *** 
Optimální termín: druhá polovina května – červen / září – polovina října 
 
 
 

Nízké Tatry, národní park: největší chráněné území Slovenska. Mohutný horský masív východo-západního 
směru s nejvyšším vrcholem Ďumbier (2043 m n.m.). Tvoří jej krystalické jádro tvořené granitem a 
granodiority, v sev. části triasové vápence a dolomity. Množství povrchových i podzemních krasových forem 
zvětrávání hornin. Ve zlomových liniích vznikly minerální prameny. Největší výskyt medvěda hnědého na 
Slovensku. Mezi nejpopulárnější údolí patří severní Demänovská dolina s jeskyněmi a střediskem Jasna, 
www.chopok-jasna.sk, jejím protějškem na jihu je Bystrá dolina. 
 
 

1. den: odjezd z Prahy / jiných míst v 6 hodin, transfer do Bojnice  

 

* BOJNICE, zámek v neogotickém stylu, patřil i Baťovi, dnes na 
základě Benešových dekretů patří Slovenskému státu, natáčel 
se zde např. film Šíleně smutná princezna, narodil se zde 
tenista Miloslav Mečíř, Mirka Federerová (manželka tenisty 
Rogera Federera), herečka Yvetta Blanarovičová ad.  
http://www.bojnicecastle.sk/vstupne-sk.html 
 – prohlídka zámku (10€, 75 minut). 
 
 
 

* BANSKÁ ŠTIAVNICA, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica 
staré, dříve německy hovořící důlní město, od 13. stol. se zde těžilo stříbro a zlato-UNESCO:   
* řada měšťanských domů a kostelů: Baumgartner, Rubigall, 
Hellenbach, zajímavý objekt představuje klopačka („vytahovala“ horníky 
v pět hodin ráno z postelí) a Štiavnická kalvárie. 
 

* v domě zvaném Kammerhof (důlní dvůr) dnes Báňské muzeum, 
prohlídka podzemí v důlní výstroji (přilba, plášť, lampa), Gápel (motor od 
banského výtahu) na koňský pohon, Kachelmanův „vodostlpcový ťažný 
stroj“ https://www.muzeumbs.sk/sk/banske-muzeum-v-prirode, 8€, 90-100 min. 
 
 

* vodný žlab Rakytovo při Dolnom Harmanci 
- na splavování dřeva z 19. století o délce 2.450 m – technická památka,  
- prohlídka (v jednání) 
http://www.icbb.sk/vodny-zlab-rakytovo.phtml?id3=116138 
 
 
 

* večeře a ubytování v kolibě hotelu ŠACHTIČKY: 
- 3chodové menu dle výběru (výběr v jednání) 
 



 
 
2. den: po snídaní odjezd směr  
 
 

* HRONSEK a jeho historicko-kulturní památky: 
* vodní hrad v goticko-renesančním stylu, v 18. století se zde údajně 
razily mince 
* Soósovsko-Géczyovský zámeček v barokním stylu, má obdélníkový 
půdorys s kruhovými nárožními baštami, venkovní fasáda má bohatě 
členěnou rokokovou štukovou výzdobu, interiér zdobí původní pruské a 
zrcadlové klenby.  V zámecké zahradě je více než 200letá (obvod kmene 
v metrové výšce je téměř 500 cm) 
* Dřevěný artikulární evangelický kostel – ukázka sakrální architektury 
(UNESCO) - zastávka, prohlídka objektů  

 
 
 

* KREMNICA, zdejší zlaté sloje bývaly jedny z nejbohatších v celé 
Evropě, od r. 1329 ražba mincí - mincovna stojí doposud (UNESCO). 
*  opevněný Mestsky hrad s gotickým kostelem sv. Kataríny, hlavní pozornost návštěvníků 
přitahuje již od r. 1890 Múzeum mincí a medailí, ve zdejší mincovně se razily mj. pamětní 
Kremnické dukáty, expozici doplňují papírové bankovky, za 1. republiky umělecká díla 
s náměty od Alfonse Muchy či Maxe Švabinského. 
- návštěva Muzea mincí a medailí, 3€   http://www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* KREMNICKÉ BANE, údajný geografický střed Evropy: voda z jeho střechy teče na jednu 
stranu do Váhu a na druhou stranu do Hronu  
 
 
 
 

* ŠPANIA DOLINA, hornická obec s bohatými 
ložisky mědi a stříbra – budova „klopačky“ ze 
které byli horníci svoláváni do práce, banický 
orloj, řada srubových staveb,  
* dodnes se zachovalo paličkování (možnost 
nákupu) 
* v okolí naučné stezky s výhledem 
www.barborskacesta.com 
 
 
 

* rázovitá reštauracia U svätého Krištofa,    
- večeře / 3chodové menu (výběr v jednání) 
- návrat na ubytování do hotelu Šachtičky 
 



 

3. den: po snídaní odjezd podhůřím Nízkých Tater směr infocentrum Krupová: 
 

* lanovkami na horský hřeben NÍZKÝCH TATER:  
- Infocentrum Krupová / Srdiečko – Kosodrevina – Chopok (celkem 2 úseky lanovky) 
 
 
 

* turistika po hřebeni NÍZKÝCH TATER: 
-  nabízí se buď cesta na Dereše a zpět nebo na nejvyšší nízkotastranský vrchol Ďumbier a zpět 
 
 

Chopok (2.024 m), třetí nejvyšší vrchol Nízkých tater s panoramatickým výhledem na Vysoké 
Tatry, Liptov a údolí Hronu 
 
 

Dereše (2.004 m), třetí nejvyšší vrchol Nízkých Tater s výhledy podobnými jako z Chopku 
 
 
 

Ďumbier (2.043 m), v překladu zázvor - jehož kořen údajně připomínal, nejvyšší vrchol 
Nízkých Tater s vysokými stěnami, pilíři a žlábky do ledovcových kotlů, kruhový rozhled 
 
 

* lanovkami do DEMÄNOVSKÉ DOLINY:  
Chopok – Cafe Panorama Rovná Hola – Zahrádky (celkem 2 úseky lanovky, cena všech 4 úseků dle 
info slovenské lanové dráhy 19€ - 5% skupinová sleva,… letní ceník ještě není k dispozici 
 
 
 

* Demänovská jeskyně svobody – prohlídka v jednání  
- 1.150m dlouhý / 913 schodů, převýšení 86 m  
 
 
 

Prehliadka NEJ priestorov systému Demänovských jaskýň, 
sprístupnených od 5.5.1933. Unikátne sintrové formy, podzemná 
rieka Demänovka, krasové jazierka a typické riečne modelované 
chodby a stropné korytá. Vo vyšších úrovniach steny, pukliny a 
stropy zdobené bohatou kvapľovou výzdobou. Zastávky na 
najzaujímavejších miestach s odbo-ným výkladom, zameraným na 
genézu a históriu jaskyne s popisom jednotlivých častí. 
 
 

http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/4-demanovska-jaskyna-slobody 
 
 
 
 
 
 

Demänovská dolina: centrum cestovního ruchu v severní části Nízkých Tater – jedno 
z nejkrásnějších údolí Nízkých Tater: 15 km dlouhá, jeskynní krasový systém:  
- Demänovská jeskyně míru / ledová jeskyně, Dračí, Benikova ad. 
 
 

Poznámka: alternativní program – mokrá varianta / někteří nejsou navyklí turisté apod.: 
- přejezd autobusem přes hřeben Nízkých Tater: Vyšná a Nižná Boca – Liptovský Hrádok – 
Liptovský Mikuláš – Demänovská dolina, individuální program 
 
 
 

odjezd do Čech s předpokládaným návrat do Prahy / jiného místa před půlnocí. 
 
 
 

Cena od 4.500 Kč / osobu podle počtu platících diváků a rozsahu služeb zahrnuje:   
* dopravu zájezdovým autobusem  
* 2x ubytování v hotelu v regionu dle výběru se snídaní  
* služby průvodce, infomateriál, sladké pokušení  
* cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj21.pdf 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
 
 

Cena nezahrnuje vstupné do objektů, viz itinerář cesty – možná večeře v kolibě. 
 

 
 
 

Ubytování ve ***hotelu Šachtička poblíž Banské Bystrice (bude-li v našem termínu volný):  
- horský hotel s rodinnou atmosférou: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, některé pokoje mají 
výhled na lyžařské svahy v okolí, v ceně bazén a fitness: 
- 3chodová večeře, bohaté bufetové snídaňové stoly, http://www.sachticka.sk/hotel/sk/ubytovanie  

 
 
 
 
 

volejte / pište: RNDr. Miroslav Hrdlička, mobil 739 356 390, kolektivy@toulkyevropou.cz 
 


