Spoznávanie juhovýchodu Slovenska na bicykli
Juhovýchod Slovenska je čarokrásnou časťou územia Slovenskej republiky. Východoslovenská nížina, ktorá je jeho dominantou, prechádza do hornatých častí,
v ktorých sa ako perla nachádza pohorie Vihorlat, Slovenský Kras a Slovenský Raj. Pozývame Vás spoznávať túto úchvatnú časť slovenskej krajiny bicyklom.

Potulky bicyklom po Národnom parku Slovenský raj a po stredovekých stavbách Gemerskej a Spišskej stolice
Dedinky-Stratená-Podlesok-KLÁŠTORISKOLevoča-Spišské Nová Les-Mlynky-DedinkyDobšiná-Rejdová-Bertliar-Rožňava
jednotlivcov, skupiny
Ideálne pre
2 dni
Dĺžka výletu
151 km
Trasa
cca.12 hodín
Cesta
90 € - 2 x ubytovanie
Cena výletu
v Dedinkách, návšteva
expozícií

Zastávka
PRESPATIE
1.ZASTÁVKA
2.ZASTÁVKA
3.ZASTÁVKA

4.ZASTÁVKA
5.ZASTÁVKA

Aktivita
1.deň ŠTART
Prehliadka miesta
PRESUN
Prehliadka miesta
PRESUN
Prehliadka miesta,
občerstvenie
PRESUN
Prehliadka miesta,
návšteva expozícií
PRESUN
Prehliadka miesta
PRESUN

Km
9 km
25 km
5 km
25 km

11 km
32 km

PRESPATIE
1.ZASTÁVKA

2.deň PRESUN
Prehliadka mesta
PRESUN

9 km
11 km

PRESUN

17 km

2.ZASTÁVKA
3.ZASTÁVKA
PRESUN CIEĽ

7 km

Lokalita
Dedinky
Dedinky-Stratená (Stratenská Píla)
Stratenská Píla
Stratenská Píla-Podlesok (nástup na
Kláštorisko)
Podlesok
Podlesok-Kláštorisko (stredoveký kláštor)
Kláštorisko-stredoveký kláštor

Doba trvania

Info
20 €

06:00 – 07:15
07:15 – 07:30
07:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30

KLáštorisko-Podlesok-Levoča (stredoveké
stavby a umelecké diela)
Levoča - historické expozície

11:30 – 13:00

Levoča-Spišská Nová Ves (centrum)
Spišská Nová Ves-historické centrum
Spišská Nová Ves-Dedinky
Dedinky
Dedinky-Dobšiná
Dobšiná
Dobšiná-Rejdová (ľudová architektúra)
Rejdová
Rejdová-Vlachovo-Gemrská Poloma-Betliar
(stredoveký kaštieľ)
Betliar
Betliar-Rožňava

15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 18:30

13:00 – 15:00

10 €

20 €, stredoveké stavby a umelecké
diela

20 €
07:00 – 07:45
07:45 – 08:45
08:45 – 09:45
09:45 – 10:45
10:45 – 13:00
13:00 – 14:00

20 €

Národný park Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej
časti Slovenska chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň
na svete a príťažlivú krajinu krasových planín,
tiesňav, vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani
pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu históriu
osídľovania Spiša a celého Slovenska.
Národný park Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej
Vsi 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 rezerváciaKyseľ, 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.
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 a jeleňou, srnčou a diviačou zverou. V skalách hniezdi
viacero druhov dravých vtákov a spevavcov.

