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Slovenský raj – Národný park, pešia turistika
Termín: 27.4.-1.5.2018

Suchá Belá

Prielom Hornádu

Národný park Slovenský raj patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku. Krajinársky mimoriadne hodnotné územie na
pomedzí Spiša a Gemera bolo od roku 1964 chránené ako chránená krajinná oblasť. V roku 1988 ho povýšili na národný park s
rozlohou 328 km2, pretože táto kategória zabezpečuje vyšší stupeň ochrany. Približne jedna pätina národného parku je prísnejšie
chránená v rámci 11 národných prírodných rezervácií a 8 prírodných rezervácií.
Väčšinu národných prírodných rezervácií vyhlásili v roku 1964 kvôli ochrane najhodnotnejších tiesňav a dolín. Rozlohou vyniká
národná prírodná rezervácia Kyseľ, ktorá chráni rovnomennú tiesňavu na ploche 10 km2. Predmetom ochrany je aj jedna z
najväčších ľadových jaskýň v Európe - Dobšinská ľadová jaskyňa. Na území Slovenského raja nájdeme množstvo úzkych
kaňonov a hlbokých roklín s vodopádmi, pri zdolávaní ktorých si treba vypomôcť početnými rebríkmi a lávkami.
Najnavštevovanejšími roklinami sú Suchá Belá, Veľký Sokol, pokračovaním ktorého je Róthova roklina pomenovaná po
priekopníkovi turistiky v Slovenskom raji a sprístupňovania jeho roklín prof. Martinovi Róthovi, Prielom Hornádu a Kyseľ. Ďalšími
obľúbenými cieľmi sú skalný výbežok Tomášovský výhľad alebo Kláštorisko s ruinami kartuziánskeho kláštora. Najvyšší vrch je
Boroviak v masíve Ondrejisko (1272m n. m.), najnižším miestom je koryto Hornádu (466m n. m.).
Veľkým prírodným bohatstvom národného parku je prevažne smrekový les pokrývajúci až 90 % jeho rozlohy. Vďaka minerálne
bohatému vápencovému podkladu sa miestna flóra vyznačuje vysokou pestrosťou. Stavovce sú zastúpené 200 druhmi, okrem
iných aj medveďom, rysom, vlkom, jeleňou, srnčou a diviačou zverou. V skalách hniezdi viacero druhov dravých vtákov a
spevavcov.
Náročnosť: voliteľná je dĺžka denných peších trás cca od 12 – 20 km. Pešie túry primeranej náročnosti individuálne, minimálne
v 3-4 členných skupinách. Pri voľbe túr je nutné rešpektovať platné predpisy pre NP Slovenský raj a doporučenia HS.
Program: 1 deň cestovanie na miesto, 2, 3 a 4 deň celodenné túry, 5 deň možnosť regenerácie v termálnom kúpalisku Vrbov.
Odchod domov individuálne podľa dohody.
Ubytovanie: Penzión Eva, privátne ubytovanie v 2-, 3- aj 4-posteľových izbách v dedine Hrabušice na Hlavnej ulici. Cena
ubytovania je 11€/noc.
Cestovanie: vlakom alebo v skupinách autami (je výhodnejšie aj pohodlnejšie ako vlak pre tých, ktorí vlak nemajú zadarmo
a taktiež v prípade návštevy termálneho kúpaliska Vrbov).
Stravovanie: Buď vlastné (veľmi nepohodlné na 4 dni) alebo možnosť polpenzie v miestnej reštaurácii Raj (cca 2 min. od
ubytovania) za cenu 7,50.-€/polpenzia ( raňajky a večere s polievkou a to 3x). Obedy (príp. občerstvenie okolo obeda) bude možné
iba na jednej z túr, na Kláštorisku. Inak z vlastných zdrojov.
Cena: 67,50,-€, ( ubytovanie už aj s miestnym poplatkom 4x11€ a 3x7,50.-€ polpenzia). Orientačná cena dopravy (vlak+bus) cca
40.-€ (bez zliav), osobné auto pri 4 osobách 20€ / osobu. Kto môže poskytnúť vlastné auto, nech to nahlási na kontakt uvedený
dolu.
Poistenie: Zabezpečí si každý sám. Podmienkou účasti je mať poistenie do hôr.
Prihlášky: Zaplatenie ceny na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727) v Poštovej banke, variabilný symbol
66 a e-mailom info o zaplatení. Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.
Organizátor: Mária Majerčíková. KST Limbaturist a organizátor zabezpečuje iba ubytovanie a koordináciu cestovania.
Kontakt na prihlasovanie : majercikova.maja@gmail.com

