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Ponuka služieb v okolí
Palcmanskej Maše (Dedinky)
Hotel Raj

 0903 534 301  hotelraj.sk |     

Hotel Mlynky
 0915 351 166   hotelmlynky.sk |  

Penzión Pastierňa
 0907 365 375 |  

Penzión Salamander
 0910 842 369  penzion-salamander.sk |      

Hotel Priehrada
 0911 110 978 |  

Horáreň Appartments&Pub
 0907 937 784   horarenvraji.sk | 

Reštaurácia Pelle
 0905 390 398  ubytovanie-dedinky.sk/restauracia.html |  

Požičovňa vodných bicyklov, kajakov a člnov
 0918 591 702 | R. Tököly

Pizza and CafféLumaro
 0908 930 959 |  

Koliba Zuzana
 kolibazuzana.szm.sk | 

Ponuka služieb v obci Stratená
Hostinec Stará Krčma

 0904 255 056  starakrcma.sk | 

Penzión Šafrán 
 0944 132 351 |  

Penzión Borovica
 0902 188 430, 0904 693 429  penzionborovica.sk

Ponuka služieb v obci Telgárt
Horehronská kúria

 0908 548 342   horehronskakuria.sk |  

Penzión u Hanky
 0903 771 662   ubytovanietelgart.sk |  

Apartmentsclub Telgárt
 0905 562 021  apartmentstelgart.sk | 

Koliba pod Kráľovou hoľou
 0907 691 680 | 

 turistické značky

 ubytovanie

 reštaurácia

 požičovňa bicyklov

 sauna

 ohnisko

 krb

 detské ihrisko

 prenájom člnkov

 na úseku sa nachádzajú
technické zabezpečovacie
pomôcky (reťaze, rebríky,
stúpačky, kramle...)

KRáľovA HoľA (1946 m n.m.)
Najospevovanejší vrch slovenskej turistiky opradený povesťami a legen-
dami. Dôležitý triangulačný bod Slovenska, pramenisko a rozvodie naj-
väčších slovenských riek: Čierneho Váhu, Hnilca a Hornádu. Pod vrcholom 
mala počas 2. svetovej vojny partizánska brigáda Jánošík zemľanky a skla-
dy a na jeseň a v zime rokov 1944 a 1945 cez ňu prechádzali viaceré par-
tizánske jednotky. Udalosti 2. svetovej vojny pripomína reliéf na obelisku.  
Od roku 1960 je tu televízny vysielač, ku ktorému vedie zo Šumiaca horská 
asfaltová cesta, pre verejnosť uzavretá. V budove televízneho vysielača je 
núdzové útočisko pre turistov.

Druh výletu | TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Telgárt penzión: (náročná) Túra z Telgártu na Kráľovu hoľu vás ur-
čite chytí za srdce. A to úplne doslovne, ak máte radi vyššie tepové zóny. Dĺžka tra-
sy 6,6 km po  z námestia v Telgárte je úplne v pohode, budete si však musieť 
dobre rozmyslieť, či si trúfnete na prevýšenie 1121 metrov. Výstup by vám mal trvať 
približne 3,5 hodiny, pocit na konci túry je ale zbytočné opisovať. Treba to skrátka 
zažiť. Dole to už pôjde ľahšie, cesta späť by vám mala trvať približne 2 hodiny.
Zo stanice Červená skala (náročná) sa presuňte severne do obce Šumiac 
(2,6 km). Tam nastúpite na , ktorá vás povedie až na Kráľovu hoľu v dĺžke 
5,9 km s prevýšením 1061 m. Zvládnuť by ste to mali za približne 3 hodiny. 
Cesta späť vám bude trvať o hodinu kratšie.

ŠUMIAC
Vrchárska obec (880 m) vo východnej časti Heľpianskeho podolia 
vznikla v 15. storočí kolonizáciou na valaskom práve. Najstaršie zdroje 
uvádzajú, že patrila muránskemu panstvu a mala dedičného richtára. 
Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom dobytka a oviec a spracúvaním 
dreva. V 17. storočí tu bola píla a sklená huta. V 19. storočí obyvatelia 
dochádzali do práce do železiarní v Červenej skale. V 30. rokoch sa 
začala stavba železničnej trate Červená skala - Margecany, na ktorej 
našli zamestnanie mnohí obyvatelia. Dodnes sa zachovali drevené 
zrubové domy pod sedlovými strechami v otvorených dvoroch. Obec 
je ľahko dostupná (2,6 km) zo stanice Červená skala.

Druh výletu | TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Telgárt penzión: (nenáročná) po značenej  cyklotrase 
5,3 km, so stúpaním 190 m, sa z námestia v Telgárte dostanete do obce Šumiac.
Múzeum zvoncov a spiežovcov v Šumiaci
Jedinečné súkromné Múzeum zvoncov a spiežovcov sa nachádza v ľudovej dre-
venici v malebnej nízkotatranskej obci. Nájdete tu zbierku viac ako 2000 zvoncov 
rozmanitých tvarov, veľkostí a zvukov - plecháče i spiežovce pre hospodárske 
zvieratá, drevené, hlinené, ba dokonca i sklenené zvonce, taktiež zvonkohry a rôzne 
zaujímavé ľudové nástroje používané pri pasení zvierat. V múzeu si tiež môžete 
obzrieť nádherné slovenské kroje či vypočuť si ukážky hry na fujaru a ďalšie ľudové 
nástroje od majiteľa múzea, folkloristu, hudobníka a speváka Mikuláša Gigaca.  
Návštevu múzea je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

 0904 928 228

vÍKENDovÉ TURISTICKÉ JAZDY

PRÍPoJ K ľADovÉMU EXPRESU

7:55 KoŠICE 18:46
8:12 KYSAK 18:31
8:29 MARGECANY 18:09
8:42 GELNICA 17:52
9:13 nÁlePkovo 17:06
9:37 mlynky 16:41
9:42 DEDINKY 16:36
9:48 STRATENá 16:29
9:55 DoBŠINSKá ľAD. JASKYŇA 16:23
10:11 TELGáRT - PENZIÓN 15:53
10:28 ČERvENá SKALA 15:43

Stratená č.d.27 9:55
Kopanec – sedlo 10:12
Hrabušice, veľ ký Sokol – ústie 10:32
Hrabušice, píla 10:35
Hrabušice, majer 10:40
Hrabušice rázc., Podlesok 10:42
vydrník, žel. stanica 10:50

Pri výstupe v Stratenej 
(9:48) možnosť prestupu 
na linku eurobusu, a.s. 
v smere Kopanecké 
sedlo, Podlesok → 
Vydrník (žel. stanica) 
s odchodom zo zastávky 
Stratená č.d. 27.

e-shop 
zssk

 aplikácia 
Ideme vlakom3

SMS na 2233
alebo 22551

telefonicky na 
čísle 18 1882

  
IDEME VLAKOM
www.zssk.sk | & 18 188

LÍSTOK NA VLAK 
PRIAMO Z VÁŠHO 
MOBILU 
1 pre návod ako postupovať pri kúpe cestovného lístka 

zašlitebezplatnú SMS s textom INFO alebo HELP na 
2255 pre osobné vlaky alebo na 2233 pre tatranské 
električky a zubačky

2 platí pre cestujúcich s nárokom na bezplatnú 
prepravu

3 mobilná aplikacia je iba na OS android

Inšpirácia
poruke
Objav s našou aplikáciou úžasné 
miesta Košického regiónu! Vieš, 
že až 18 pamiatok Svetového 
dedičstva UNESCO je z Košíc
do 100 minút autom?

  Košice Región Turizmus | Hlavná 48, Košice, Slovensko 

  info@kosiceregion.com    www.kosiceregion.com

  +421 907 964 316

z App Store a Google play
ZADARMO

 Hľadaj inšpiráciu

 Naplánuj si výlet

 Užívaj si výhody



© Archív Košice Región Turizmus

© Peter Olekšák

© Peter Olekšák

© Ranč pod Ostrou skalou

© www.slovenskyraj.sk

© www.slovenskyraj.sk

© Peter Olekšák

© Peter Olekšák

© Peter Olekšák

DoBŠINSKá ľADová JASKYŇA
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie prírodné unikáty 
a krásy Slovenska. Vďaka jej hĺbke a dĺžke ju zaraďujeme dokonca 
medzi najväčšie ľadové jaskyne na svete. Jej poloha umožňuje, aby 
sa v jaskyni celoročne udržiavala teplota pod bodom mrazu a práve 
tento faktor zohral kľúčovú úlohu pri vytvorení ľadovej výzdoby, 
ktorú môžete obdivovať na vyše pol kilometrovej prehliadkovej trase.

Druh výletu | PREHLIADKA JASKYNE
 Časy vstupov: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
 058 788 14 70  www.ssj.sk/sk/jaskyna/6-dobsinska-ladova-jaskyna

Ďalšie služby  Ladová (pri parkovisku cca 25 min pešo od jaskyne)
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa: náučným chodníkom „Mokrade 
Hnilca“ k turistickému informačnému centru, a potom výstup k jaskyni 
1,0 km / 0:35 hod. 
Zo stanice Stratená: 1. (nenáročná)  smer „TIC Dobšiná“, ďalej 
pokračujete po  smer „Dobšinská ľadová jaskyňa“ 5,6 km / 1:45 hod. 
2. (stredne náročná)   7,4km / 2:40 hod. 
Zo stanice Dedinky: (stredne náročná)  smer „Pod Čižmou“, ďalej 
pokračujete po  smer „Stratená“, ďalej pokračujete po  smer 
„Dobšinská ľadová jaskyňa“, ďalej pokračujete po  smer „Dobšinská 
ľadová jaskyňa“ | Spolu 10,4 km / 3:05 hod. 

RANČ PoD oSTRoU SKALoU
jazdenie na koňoch

Ranč s atmosférou divokého západu, kde máte možnosť zajazdiť si na 
koni alebo na koči. Zažiť môžete napríklad 100 míľ v sedle v panenskej 
prírode Slovenského raja. Pre tých, ktorých láka vychádzka na koni, 
avšak nevedia jazdiť, sú k dispozícii kurzy jazdenia pod dohľadom 
skúsených inštruktorov. Najmladší jazdci si môžu vyskúšať jazdenie 
do kruhu v sprievode inštruktora.

Druh výletu | AKTIvITA v PRÍRoDE
 0911 29 82 08  www.ranc-ladova.sk  Ďalšie služby   

Vzdialenosť a trasa
Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa:  1,6 km / 25 min. 
Zo stanice Stratená:
1. (nenáročná)  6,1 km / 1:40 min.  (cez Stratenský kaňon)
2. (stredne náročná)  smer „Dobšinská ľadová jaskyňa“, ďalej 
pokračujete po   smer „Ostrá skala“ | Spolu 8 km / 2:30 
Zo stanice Dedinky: (stredne náročná)  smer „Pod Čižmou“, ďalej 
pokračujete po  smer „Stratená“, ďalej pokračujete po  smer „Dobšinská 
ľadová jaskyňa“, ďalej pokračujete po  smer „Dobšinská ľadová jaskyňa“, 
ďalej pokračujete po  smer „Ostrá skala“ | Spolu 11 km / 3 hod. 

telgÁrt
Prameň rieky Hron
Druh výletu | TURISTIKA

 www.regiontelgart.sk
Vzdialenosť a trasa

Zo zastávky Telgárt penzión: (nenáročná) je to k prameňu rieky Hron 
1,8 km po . Na tejto trase sa môžete kochať pohľadom na Chmarošský 
viadukt a spraviť si aj pekné fotky. Občerstviť sa môžete cestou v Kolibe 
pod Kráľovou hoľou, s deťmi navštíviť mini ZOO, požičať si kolobežky.

STRATENSKý KAŇoN
náučný chodník

Značená turistická trasa vás dovedie ku kaňonovitému úseku 
horného toku riečky Hnilec ležiacemu neďaleko obce Stratená, 
kde prechádza po spevnenej ceste nenáročný chodník. Má osem 
zastávok (náučných panelov) s minimálnym prevýšením a je 
súčasťou značeného turistického a cykloturistického chodníka.

Druh výletu | TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa: (nenáročná)  2,9 km / 55 min. 
Zo stanice Stratená: (nenáročná)  1,6 km / 25 min. 
Zo stanice Dedinky: (stredne náročná)  smer „Pod Čižmou“, ďalej 
pokračujete po  smer „Stratená“, ďalej pokračujete po  smer 
„Stratenský kaňon“ | Spolu 6,5 km / 1:45 hod. 

STRATENSKá PÍLA
prírodná rezervácia

Stratenská píla dostala pomenovanie podľa toho, že v minulosti sa tu 
nachádzala píla a zvonica. Pri výstavbe Palcmanskej Maše však bola 
zaplavená. Dnes patrí medzi chránené oblasti. Voda sem priteká z Hnilca 
a keďže je čistá, vyskytuje sa tu veľké množstvo rakov a pstruhov.

Druh výletu | TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa: 1. (nenáročná)  6,4 km / 1:50 hod. 
2. (stredne náročná)   smer „Stratená“, ďalej pokračujete po   smer 
„Stratenská píla“ | Spolu 8,3 km / 2:40 hod. 
Zo stanice Stratená: (nenáročná)  1,9 km / 30 min. 
Zo stanice Dedinky: (stredne náročná)  smer „Dedinky, hotel“, ďalej 
pokračujete po  smer „Stratenská píla“, ďalej pokračujete po   smer 
„Stratenský kaňon“ | Spolu 3,9 km / 1:20 hod.  

HAvRANIA SKALA
skalný masív

Havrania skala patrí medzi najvyššie a najkrajšie miesta s výhľadom 
v Slovenskom raji. Skalný masív je samostatnou prírodnou rezerváciou 
v  nadmorskej výške 1156 metrov. Na vrchole sa odkrýva pohľad 
na Kráľovu hoľu a v prípade dobrého počasia aj na Vysoké Tatry. Ak 
si trúfnete pozrieť sa ešte o niečo ďalej, svoju túru si môžete predĺžiť 
o  ďalších 20  minút a pozrieť si Občasný prameň s  viacfázovým 
vyvieraním vody.

Druh výletu | TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa:
1. (stredne náročná)  smer „Stratenský kaňon“, ďalej pokračujete po  
smer „Havrania skala“ | Spolu 5,9 km / 2:10 hod. 
2. (veľmi náročná)   smer „Stratená“, ďalej pokračujete po 
smer „Občasný prameň“, ďalej pokračujete po  smer „Havrania skala“
| Spolu 10,4 km / 4:15 hod. 
Zo stanice Stratená: (stredne náročná)  smer „Občasný prameň“, 
ďalej pokračujete po  smer „Havrania skala“ | Spolu 4 km / 2:05 hod. 
Zo stanice Dedinky: (veľmi náročná)  smer „Dedinky, hotel“, ďalej 
pokračujete po   smer „Stratenská píla“, ďalej pokračujete po 
smer „Veľké a Malé Zajfy“, ďalej pokračujete po  smer „Havrania skala“
| Spolu 8 km / 3 hod.  

HANSJAKUBovA
vodná nádrž

Hansjakubova je menšia vodná nádrž na konci Hansjakubovej doliny 
v magickom prostredí Slovenského raja. Nádrž je napájaná potokmi 
z priľahlých dolín a slúži na chov rýb.

Druh výletu | TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa: (nenáročná)  3,5 km / 1:05 hod. 
(posledných 1700 metrov nie je vyznačených žiadnou turistickou značkou) 
Zo stanice Stratená: (nenáročná)  4,4 km / 1:15 hod. 
(posledných 1700 metrov nie je vyznačených žiadnou turistickou značkou)
Zo stanice Dedinky: (stredne náročná)  smer „Pod Čižmou“, ďalej 
pokračujete po  smer „Stratená“, ďalej pokračujete po  smer „Krivian“: 
| Spolu 9,3 km / 2:35 hod.  (posledných 1700 metrov nie je vyznačených 
žiadnou turistickou značkou)

PALCMANSKá MAŠA
vodná nádrž

Palcmanská Maša je najväčšia a najnznámejšia vodná nádrž na území 
Slovenského raja. Nachádza sa v údolí rieky Hnilec, neďaleko obce 
Dedinky. Pozdĺž vodnej nádrže nájdete pestrú ponuku ubytovania, 
reštauračných, ale aj športových služieb vrátane požičovne vodných 
bicyklov, kajakov a člnov. Požičovňa  je priamo na brehu Palcmanskej 
Maše, pri móle. Voľný čas tu môžete stráviť príjemnou prechádzkou, 
avšak príroda v okolí Maše ponúka aj pestré možnosti na turistiku. 

Druh výletu | REKREáCIA /TURISTIKA
Ďalšie služby   
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľad. jaskyňa: (stredne náročná)  8,5 km / 2:40 hod. 
Zo stanice Stratená: (nenáročná)  4 km / 1:20 hod. 
Zo stanice Dedinky: (prechádzka)  1,5 km / 25 min. 

NÁŠ TIP NA VÝLET
Zo STANICE DEDINKY

ZEJMARSKá RoKLINA | tiesňava
GERAvY | horská planina

(stredne náročná trasa)  8,6 km / 3:05 hod.  
Zejmarská roklina je jedinou sprístupnenou roklinou južnej časti 
Slovenského raja so sústavou Nálepkových vodopádov na trase, ktoré 
rozhodne stojí za  to vidieť. Zo železničnej stanice v  Dedinkách sa 
vyberiete po  k bodu – Dedinky Hotel, následne sa vydáte po  k ústiu 
Zejmarskej rokliny. Z ústia Vás povedie roklinou  na okraj planiny Geravy, 
odkiaľ klesáte späť po  k  turistickému bodu Dedinky, priamo na breh 
Palcmanskej Maše. Na železničnú stanicu sa vrátite po  cez bod Dedinky 
hotel a následne po  k stanici.

TELGáRTSKA SLUČKA 
A CHMARoŠSKý vIADUKT
technické pamiatky

Pomenovanie slučka vzniklo podľa toho, že za obcou Telgárt vchádza 
vlak do špirálového tunela v tvare slučky, pričom prevýšenie je až 
31 metrov. Na tej istej trati, neďaleko tunela môžete vidieť aj nemenej 
zaujímavý technický objekt – Chmarošský viadukt. Ide o 18 metrov 
vysoký tehlový železničný most s deviatimi oblúkmi, ktorý dotvára 
vzhľad celej krajiny. Viadukt je zároveň považovaný za jednu 
z  najkrajších technických stavieb na Slovensku. Cestou si môžete 
urobiť malú prestávku, napríklad pri prameni našej druhej najdlhšej 
rieky Hron. Voda tu vyviera v nadmorskej výške približne 980 m n. m. 
a tento prameň je obľúbenou zastávkou turistov. Keď k nemu dorazíte, 
od Chmarošského viaduktu vás bude deliť už iba posledný kilometer.

Druh výletu | TURISTIKA
Vzdialenosť a trasa

Zo stanice Dobšinská ľadová jaskyňa: (stredne náročná)  smer „S. Besník“, 
ďalej pokračujete po  okolo prameňa rieky Hron – smer „Telgárt, penzión“
| Spolu 9,3 km / 2:20 hod. 
Zo stanice Stratená: (veľmi náročná)  smer „Dobšinská ľadová jaskyňa“, 
ďalej pokračujete po  smer „S. Besník“, ďalej pokračujete po  okolo 
prameňa rieky Hron – smer „Telgárt, penzión“ | Spolu 13,8km / 3:40 hod.  


