Pre koho
Chodník korunami stromov je zaujímavou atrakciou pre všetky vekové skupiny návštevníkov.
Kým deti potešia adrenalínové zastávky, hry, jazda toboganom a detské ihriská, seniori
ocenia krásne výhľady, edukačné zastávky a bezbariérovosť atrakcie. Osobitne zaujme
milovníkov prírody a fotografov, ktorí objavia nový pohľad na prírodu a hory z vtáčej
perspektívy.

Kedy
Chodník korunami stromov je krásnym výletným cieľom v každom ročnom období. Tak ako
sa mení scenéria okolitej prírody, tak prechádzka v korunách dostáva vždy iné čaro.
Atrakcia je otvorená každý deň okrem 2-týždňovej odstávky pre údržbu na jar a na jeseň.
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 je hodinu pre koncom otváracej doby.
Na návštevu chodníka a okolitých atrakcií pokojným tempom s príjazdom si naplánujte 2–3
hodiny.

Cenník vstupov a podmienky pre cestovné kancelárie
Skupina, ktorú tvorí minimálne 15 ľudí kupujúcich rovnaký druh vstupenky, má nárok na
skupinovú zľavu. Na každých 25 ks vstupeniek poskytujeme 2 vstupenky rovnakého druhu
zdarma. Cenník vstupeniek je nasledovný:
Chodník
Chodník korunami
Cenník skupinových vstupov
korunami
stromov
stromov
+ Gondola Bachledka
dospelý
7,00 €
16,00 €
dieťa 3–14 r./ senior nad 65 r./ ZŤP-S
6,00 €
13,00 €

Cenník individuálnych vstupoch
dospelý
dieťa 3–14 r./ senior nad 65 r./ ZŤP-S
rodinná vstupenka (2 x dospelý, 1-2 x dieťa)
+ dieťa k rodine do 14 r.

Chodník
korunami
stromov
10,00 €
7,50 €
25,00 €
6,00 €

Chodník korunami
stromov
+ Gondola Bachledka
20,00 €
16,00 €
49,00 €
13,00 €

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.

Strava
Vychutnajte si obed alebo kávu s domácim koláčom v novej reštaurácii PANORAMA
Bachledka. Priestor s vnútornou kapacitou až 200 osôb a veľkou terasou poskytuje
dostatok miesta pre menšie i veľké skupiny. Kým brušká potešia domáce dobroty
šéfkuchára, oči zase nádherný výhľad na Belianske Tatry, ktorý sa naskytá z každého miesta
reštaurácie. Pre skupiny ponúkame možnosť dohodnutia menu vopred e-mailom na adrese
panorama@bachledka.sk alebo telefonicky na čísle 0911 977 199. Reštaurácia je plne
bezbariérová, priateľská k deťom a nachádza sa pri hornej stanici lanovky na hrebeni
Spišskej Magury.
V hlavnej sezóne nie je možné rezervovať priestory reštaurácie pre uzavretú spoločnosť.

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. Sprievodcovia, navštevujúci Bachledku pravidelne, môžu v infocentre požiadať o
vystavenie preukazu sprievodcu (potrebné je priniesť fotku), s ktorým majú vstup na
lanovku i chodník zdarma.

Bezbariérovosť
Chodník korunami stromov je v celej dĺžke bezbariérový. Pohodlný prístup k nemu je
zabezpečený kabínovou lanovkou z Bachledovej doliny. Z gastro prevádzok odporúčame
navštíviť reštauráciu PANORAMA Bachledka, ktorá je rovnako plne bezbariérová. Pri vstupe
na Chodník korunami stromov je možné zapožičať si zdarma invalidný vozík. Pre istejšiu
chôdzu v prírodnom teréne ponúkame možnosť zapožičania turistických palíc v požičovni v
Bachledovej doline.

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.
V stredisku BACHLEDKA Ski & Sun si môžete požičať aj detský nosič, turistické palice,
bicykle, v zime bežky, lyže a sánky. Pri vstupe na Chodník korunami stromov sú k dispozícii
detské kočiare a koterce pre domácich miláčikov, ktoré je možné využiť zdarma. V
stredisku sa tiež nachádzajú suvenírové obchody a stánky s občerstvením.
Objednajte si sprievodcu a spoznajte miestnu prírodu z blízka. Ponúkame Vám niekoľko
druhov edukačných programov, ktoré Vás prevedú lúkami Zamaguria, priblížia Vám život
vtákov a iných obyvateľov lesa. Sprievodcu Vám budú robiť tí najpovolanejší – pracovníci
Pieninského národného parku. Edukačný program je potrebné objednať aspoň 2 dni
vopred.

Čo ešte môžete zažiť počas výletu
Bachledka ponúka rôzne ďalšie aktivity pre celú rodinu. Zažiť môžete napríklad jazdu na
najdlhšej bobovej dráhe v Tatrách, prejsť sa náučným chodníkom k Jezerskému jazeru,
vybrať sa na dobrodružné pátranie po Gorgyho elixíre života alebo objavovať krásy Spišskej
Magury na bicykli.

