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Konečně jsme se rozhoupali a po dvou letech odkladů se podíváme do jednoho
z nekrásnějších koutů Slovenska – Slovenského Ráje. Místa, kde kamkoliv namíříš objektiv
fotoaparátu, vždycky pořídíš krásnou fotku. Kde se bojíš
podívat z výšky žebříku, po kterém zdoláváš vysokou stěnu
lemovanou vodopádem, dolů do hlubiny, která je zahalena
mlhou z tříštící se vody o kameny. Kde medvědi dávají
dobrou noc, sovy hučí, kočky mňučí, kde si příroda ještě stále
zachovala svůj původní, nedotčený ráz.
Jako ideální východisko pro turistiku jsme zvolili
osvědčený kemp Podlesok nedaleko Hrabušic. Má všechno
potřebné vybavení, pěkné chatky, dvě restaurace, pivní bistro
„Súdok“ a dají se zde koupit i základní potraviny, aniž
bychom
museli
vyjíždět autem do
okolních vsí. Bližší informace o ubytování, které si
každý objednává a hradí individuálně, naleznete
zde: http://www.podlesok.sk/. Prima je, že už v září
nemusíte v chatičce platit za neobsazená lůžka.
Doporučujeme chatu typu Javorina, je pro pět lidí,
máme
ji
objednánu
pro
nás
dva
a platíme za celou pouze 20 € / noc. Parkovné vyjde na
2,5 € na noc a tzv. „vzdušné“ v hodnotě 0,5 € / den / os. také není zahrnuto v ceně ubytování.
Cesta do Hrabušic není jedna z nejkratších, ale Slovenské dálnice jsou v dobrém stavu a
už od hranic je na co koukat. Záleží, na kterém místě je ale chcete překročit. Já osobně mám

nejraději bývalý hraniční přechod Makov, tj. z Čech přes Rožnov pod Radhoštěm. Sjedete
z kopců dolů do Bytči, dáte se na Žilinu, Ružomberok, odtud již po dálnici na Liptovský
Mikuláš (celou cestu koukáte na Tatry) a Poprad. Za Popradem ve Spišském Čtvrtku odbočíte
dolů na jih na Hrabušice a v těch je kemp Podlesok již značený.
Kam se s námi všude podíváte?
Projdeme všechny nejznámější rokliny
s obřími vodopády, dřevěnými i kovovými
žebříky a stupačkami na stěnách skal,
navštívíme
na
vrcholcích
zříceninu
Kláštoriska, přeručkujeme nad řekou
Hornádom… Dny strávené ve skalách
průběžně proložíme návštěvou Dědinek a
zdejší přehrady a Ĺadové jaskyně v Dobšiné,
dále pak Spišského Hradu a historického města Levoča. Zaručuji
Vám, že se nudit rozhodně nebudeme. Musím Vás však dopředu
upozornit, že se tato dovolená hodí spíše pro fyzicky zdatné
jedince, kteří netrpí závratěmi. Většina tras ve Slovenském Ráji je
jednosměrná a nelze se
tedy v půlce rozhodnout,
že se budete stejnou
cestou vracet, jelikož by
to zbytečně brzdilo a
ohrožovalo další turisty,
kteří se podrápou na
dlouhých žebřících za
Vámi. A strážci parku jsou na to dost hákliví a
nešetří pokutami.
Co s sebou? Především kvalitní boty, cesty jsou opravdu náročné. Září by mělo snad ještě
být stále na počasí, ale počítejte se vším. V horách
se často mění z hodiny na hodinu. Foťáky a
kameru zde opravdu užijete, ale mějte je pevně
zavěšeny, při výstupech budete potřebovat obě
ruce volné. Jídlo a pití dle Vašeho zvážení.
Restaurace v kempu jsou, v kuchyňce pro
ubytované si lze i něco uvařit či přihřát.
Jakékoliv doplňující dotazy již prosím
směrujte na mě (radek.minovsky@mountfield.cz,
tel.: 725 812 537), budu se snažit je obratem zodpovědět.
Těšíme se na Vás
Radek & Věrka

