Ponuka školských výletov
Chodník korunami stromov Bachledka
Územie Bachledovej doliny, Belianskych Tatier a Ždiaru je pokladnicou prírodných pamiatok, ľudovej architektúry a
krásneho horského prostredia. A tak je i vynikajúcim cieľom školských výletov, zážitkového vyučovania či škôl v
prírode.
Čo u nás môžete zažiť
Na vrchole Spišskej Magury, na rozhraní Pieninského a Tatranského národného parku, máte možnosť zažiť unikátnu
prechádzku ponad les. Chodník korunami stromov Vás prevedie druhovo pestrým lesom. Na trase dlhej 1234 m
budete mať možnosť vidieť prírodu z inej perspektívy, zoznámiť sa s miestnou faunou i flórou a na vlastné oči vidieť
ničivú silu počasia. Trasa je ozvláštnená balančnými prvkami, hrami a zakončená vyhliadkovou vežou s adrenalínovou
sieťou.
V stredisku nájdete aj náučný chodník k Jezerskému jazeru, 2 detské ihriská s trampolínami, tubing, mini zoo a
bobovú dráhu. Výlet môžete skombinovať s návštevou neďalekej Belianskej jaskyne, Ždiarskeho múzea či vodných
parkov.
Edukácia
V Bachledke a na Chodníku korunami stromov nájdete zaujímavý edukačný program zameraný na ochranu životného
prostredia, funkcie lesa, počasie, faunu a flóru Spišskej Magury. V prípade záujmu Vám radi zašleme podrobnosti o
edukačnom programe, pracovné listy a návrhy aktivít s deťmi.
Kedy
Bachledka je krásnym výletným cieľom v každom ročnom období. Tak, ako sa mení scenéria okolitej prírody, tak aj
prechádzka v korunách dostáva vždy iné čaro. Chodník korunami stromov je otvorený každý deň, okrem 2-týždňovej
odstávky pre údržbu na jar a na jeseň. Pre skupiny odporúčame návštevu mimo letných prázdnin cez týždeň, kedy je
prevádzka pokojnejšia.
Otváracie hodiny

Máj – Jún

9:00 – 17:00 h

Júl – August

9:00 – 18:00 h

September

9:00 – 17:00 h

Október – Apríl

9:00 – 16:00 h
Posledný vstup na Chodník je hodinu pred koncom otváracej doby.

Na návštevu Chodníka a okolitých atrakcií pokojným tempom a s príjazdom si naplánujte približne 3 hodiny.
Sprievodca
Objednajte si sprievodcu a spoznajte miestnu prírodu zblízka. Ponúkame Vám niekoľko druhov edukačných
programov, ktoré Vás prevedú lúkami Zamaguria, priblížia Vám život vtákov a iných obyvateľov lesa. Pre školské
výlety ponúkame sprievodcu zdarma. V prípade záujmu je sprievodcu potrebné objednať 7 dní vopred na nižšie
uvedenom kontakte.
Čo ešte môžete zažiť počas výletu
Bachledka ponúka rôzne ďalšie aktivity pre všetkých. Zažiť môžete napríklad jazdu na najdlhšej bobovej dráhe v
Tatrách, prejsť sa náučným chodníkom k Jezerskému jazeru, alebo objavovať krásy Spišskej Magury na bicykli.
Okolie Bachledovej doliny je bohaté na ďalšie zaujímavé výletné ciele. Len 5 km od Bachledky nájdete jedinú
sprístupnenú jaskyňu v Tatrách – Beliansku jaskyňu. Ždiar je sám o sebe živým múzeom ľudovej architektúry. V jeho
okolí nájdete mnoho turistických trás, termálnych kúpalísk a pamiatok UNESCO.
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Strava
Návštevníci strediska Bachledka Ski&Sun môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii PANORAMA priamo pri
Chodníku korunami stromov. Pre detské zájazdy (MŠ, ZŠ, SŠ) ponúkame možnosť obedového menu (polievka, hlavné
jedlo, voda) v cene 7,50€.
Stravu pre skupiny je potrebné dohodnúť vopred e-mailom na adrese panorama@bachledka.sk alebo telefonicky na
čísle +421 911 977 199.
V hlavnej sezóne nie je možné rezervovať priestory reštaurácie pre uzavretú spoločnosť.

Parkovanie a príjazd
Hlavný prístup k atrakcii je počas celého roka zo Ždiaru - Bachledovej doliny, kde sa nachádza veľké parkovisko,
infocentrum a ostatné zázemie. Z Bachledovej doliny premáva ku chodníku po celý rok 10-miestna kabínová lanovka.
Cena parkovného pre autobus je 10 eur/deň. Autobusová zastávka „Bachledova dolina rázcestie“ sa nachádza
približne 1 km od lanovky. Stoja na nej autobusy z Tatier, Kežmarku i Popradu smerujúce do Ždiaru.

Nákup vstupeniek a organizácia zájazdu
Skupinový zájazd nemusíte hlásiť vopred. Predaj vstupeniek prebieha v infocentre, kde sú skupiny vybavované
prednostne. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou, pri objednávke vopred prevodom na bankový účet.
Hromadná vstupenka je vydaná vedúcemu skupiny.
Iné služby
V stredisku sa nachádza stanovisko dobrovoľného zboru Horskej záchrannej služby. V prípade otázok alebo pomoci
pri organizácii výletu Vám radi pomôžeme. Kontaktujte, prosím, infocentrum na dole uvedených kontaktoch.

Cenník vstupov pre školy a skupiny
Skupina, ktorú tvorí minimálne 15 osôb kupujúcich rovnaký druh vstupenky, má nárok na skupinovú zľavu. Na
každých 25 ks vstupeniek poskytujeme 2 vstupenky rovnakého druhu zdarma. Cenník vstupeniek je nasledovný:

Cenník
skupinových
vstupov

Chodník
korunami
stromov

Gondola Bachledka
Obojsmerná jazda
lanovkou

Dospelý

7,00 €

9,00 €

Dieťa 3-14 r.
Senior nad 65 r.
ZŤP-S

6,00 €

7,00 €

Kontakt: www.chodnikkorunamistromov.sk info@chodnikkorunamistromov.sk Tel: 00421 52/4498101

