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NÍZKÉ TATRY 
 
nejkrásnější místa Nízkých Tater 
možnost celodenní relaxace v Bešeňové 
nádherná Demänovská jeskyně 
 
Termín: 15. 7. – 18. 7. 2023 

                                                       
Cena:  6 290,- Kč 

  
PROGRAM: 

1. den: odjezd z Plzně v 6.00 hod. (z Prahy v 7.15 hod., z Brna v 10.00 hod.). Cestou navštívíme 

slovenský hrad Strečno s krásnými výhledy. V podvečer příjezd do Demänovské doliny, ubytování 

ve středisku Jasná, volný program, večeře, nocleh. 

2. - 3. den: vyjedeme lanovkou na Chopok (2023 m), kde se můžete kochat nádhernými 

panoramaty. Kdo bude chtít, může pokračovat po nejnavštěvovanější trase na nejvyšší vrchol Nízkých 

Tater Ďumbier (2043 m). Ďumbier nabízí nejkrásnější pohledy na velkou část Nízkých Tater, v dáli 

pak uvidíte Západní a Vysoké Tatry a také Malou Fatru a Velký Choč. Stejnou cestou se následně 

vrátíme k lanovce, kterou sjedeme opět zpět do Demänovské doliny do Jasné a zpět na ubytování. 

Zdatní turisté určitě neodolají nádherné hřebenovce přes Dereše (2004 m) a Poľanu (1890 m) na Bór 

(1888 m) a Sinou (1560 m), která vás zavede do jedné z nejkrásnějších částí celých Nízkých Tater. 

Nebo můžete zvolit hřebenovku až na Chabenec (1955 m) s návratem po stejné trase. Množství 

turistických tras v této části Nízkých Tater a krásná příroda uspokojí určitě zdatné i méně zdatné 

turisty. Alternativně (např. v případě horšího počasí) celodenní návštěva  termálního parku 

Bešeňová, kde na vás čekají termální bazény, bazény s čirou vodou, letní vodní atrakce pro děti i 

dospělé a také dokonalý saunový svět, více zde. 

4. den: po snídani procházka v oblasti Demänovské doliny v Jasné, kde navštívíme Vrbické pleso, 

jediné pleso Nízkých Tater, dále přes vyhlídku Ostredok a symbolický cintorín pěšky nebo přejezd 

autobusem k jeskyním Demänovské doliny. Za návštěvu určitě stojí Demänovská jeskyně svobody 

s největší krápníkovou výzdobou na Slovensku. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR, 

předpokládaný příjezd do 24.00 hod. 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 3 noci 

v příjemném horském hotelu Liptov v Jasné (2lůžkové pokoje s možností přistýlek a příslušenstvím), 

3x polopenzi, služby průvodce. 

 

Sleva: dítě do 12 let na přistýlce – sleva 1 320,- Kč, 3., 4. osoba na přistýlce – sleva 300,- Kč/os.  

Příplatky: 1 lůžkový pokoj + 800,- Kč, cestovní pojištění vč. storna + 208,- Kč.  

 

Doporučená částka na vstupy a lanovky: 75,- EUR. 

 

Odjezdová místa: Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha, Brno a dále na trase. 

 
  

     
 

   

https://www.besenova.com/cs/vitejte/besenova/voda-v-besenove

