
Ski Bachledova

Ski Bachledova
Bachledova dolina, 059 55 Ždiar

+421 52 4498101, +421 911 977487
info@skibachledova.sk

www.skibachledova.sk • www.tatryspispieniny.sk
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Stredisko ponúka fantastickú rodinnú lyžovačku
s  celosezónnou garanciou snehu. Samozrej-
mosťou sú doplnkové služby – lyžiarska škola, ski
servis, požičovňa lyžiarskej výstroje, bezplatné
parkovanie a skibus zdarma. 

V Bachledovej sú k dispozícii 4-sedačka Jezer-
sko, 3-sedačka Bachledova dolina, 5 vlekov, 10
zjazdoviek vo všetkých druhoch obtiažnosti, ktoré
sú pravidelne upravované a 19 km bežeckých tratí.

Pre najmenších návštevníkov je v  stredisku
pripravený detský areál SUNKID a detská škôlka. 

Zárukou adrenalínových zážitkov sú tubingová
dráha, bobová dráha a snowrafting. 

V letnom období je k dispozícii bike park,
bobová dráha, vyhliadková veža a prechádzky nád-
hernou prírodou pohoria Spišská Magura.

Tipy 

na 

Výlety

Ski Bachledova - Tipy na Výlety

1.  Deň plný zábavy v SKI Bachledova - celodenný program

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod do parku 09:10
SKI Bachledova ponúka viaceré možnosti adrenalinových zážitkov, atrakcie sú súčasťou SKI
Bachledova bez nutnosti cestovať z ubytovacieho zariadenia. 
Bobová dráha
Dĺžka bobovej dráhy je 1200m a jej zaujímavé umiestnenie s 15-imi zákrutami je zárukou
vynikajúcich zážitkov. Prevýšenie dráhy je 111m, maximálna rýchlosť 40km/hod, prepravná
kapacita 200 osôb za hodinu. Bobová dráha je celoročná.
Tubingová dráha
Tubingová dráha má využitie v zimnej sezóne. Je veľkou zábavou pre detských návštevníkov
a adrenalínom pre dospelých. Dĺžka dráhy je 150m so 4 zákrutami, prevýšenie 15m, maxi-
málna rýchlosť 20km/hod.
Snowrafting
Poskytne návštevníkom skutočný adrenalínový zážitok. Je prevádzkovaný na zjazdovke
Hrebeň, s dĺžkou 800m. Raftové člny sú maximálne pre 4 osoby
Zimné aktivity:
- lyžovanie, bobová dráha, tubingová dráha, sánkarská dráha, snowrafting, vyhliadková veža
Letné aktivity:
- bike park s traťami downhill, freeride, family, bobová dráha, vyhliadková veža
Obed a občerstvenie:
V stredisku Ski Bachledova sa nachádza samoobslužná reštaurácia a niekoľko bufetov, ktoré
zabezpečujú stravovanie návštevníkov.

2.  Výlet na vyhliadkovú vežu Ski Bachledova / Jezersko

GPS pozícia tejto atrakcie  49o17' S; 20o19' V - Vzdialenosť zo Ždiaru 1:30 - žltá značka 
Vyhliadková veža je 14 m vysoká a má 4 poschodia. Nachádza sa nad Bachledovou

dolinou v blízkosti konečnej stanice sedačky (1130 m n.m.). Pri priaznivom
počasí ponúka nádherný výhľad na panorámu Belianskych Tatier a na dolinu
Zamaguria.  

Dostupnosť atrakcie:
zo Ždiaru: na bicykli hrebeňom Spišskej Magury, pešo sedačkovou lanovkou zo stanice

SKI  Bachledova (možnosť vyviesť bicykel)
Okruh okolo Ždiaru s veľmi miernym stúpaním a ľahkou náročnosťou: vý-
chodiskový bod Ždiar, Bachledova dol. (830), po žltej značke na Maľú Poľanu,
následne po modrej značke cez Slodičovský vrch na Magurku. Hrebeňová
trasa s málo členitým profilom, prekrásne pohľady na vrchy Havran a Ždiarsku
vidlu v Belianskych Tatrách.

z Jezerska: na bicykli okolo Jezerského jazera modrou alebo zelenou značkou. Lesné
cyklotrasy pre stredne náročných cyklistov. Pešo po zelenej a modrej turistickej
značke alebo aj lanovkou zo strediska v Jezersku. 
Zimná sezóna - nová bežecká stopa z Jezerska k Jezerskému jazeru; v
lyžiarskom stredisku Jezersko Vás zadarmo vytiahnu vlekom ku vyhliadkovej veži,
odtiaľ po hrebeni cez Hrb a Magurku návrat do Jezerska cca 4 hod. 

3.  Celodenná túra Ždiar - Magurka - Osturňa - Strednica - Ždiar

Odchod Ždiar 07:00 / Príchod Ždiar  15:00
Stredne náročná celodenná túra s malým prevýšením. Na túru sa vydáme od
Ždiarskeho domu v centre obce Ždiar (896 m). Z asfaltovej cesty vedúcej
ponad Ždiarsky dom odbočuje na sever poľná cesta značená červenými
turistickými značkami (9060). Pohľad na dedinu s panorámou Belianskych Tatier
je za pekného počasia fantastický.
Nasleduje rázcestie pod Magurkou (1170 m), Osturnianske jazero (895 m),
goralská obec Osturňa, kde sa povyše dolnej autobusovej zastávky (695 m)
po zelenej značke (5707) vydáme hore najdlhšou dedinou na Slovensku.
Poľanou pod vrchom Okrúhla (1036 m)pokračujeme na rázcestie pod
Príslopom (1115 m), Cestu slobody pri lyžiarskom areáli Strednica (1020 m) do
Ždiaru

Relax a stravovanie: Ždiar poskytuje pre návštevníkov množstvo reštauračných a relaxačných
služieb. www.zdiar.sk

4.  Cyklovýlet krásami Zamaguria s výhľadmi na  panorámy Tatier …

Cyklotrasa Ždiar - Spišské Hanušovce
Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 / Dĺžka: 27,5 km

Pre návštevníkov Vysokých Tatier a Spišskej Magury odporúčame cyklotrasu v
krásnom horskom prostredí s nízkou alebo žiadnou premávkou. 
Cyklotrasa začína v Ždiari a vedie do rázovitej obce Osturňa.  Cesta je po
rekonštrukcii úplne obnovená, vďaka novému asfaltu zjazdná aj na cestnom
bicykli. Príjemný relaxačný cyklo-zážitok umocňuje množstvo prírodných krás a
scenérií.  Ďalej trasa pokračuje po mierne klesajúcom teréne až do obce Veľká
Franková, odkiaľ začína pomerne prudké stúpanie do Hanušovského sedla.
Po jeho dosiahnutí nasleduje zjazd do obce Hanušovce. 

Relax & večera: Penzión Kaštieľ Hanus priamo v Spišských Hanušovciach - ponuka domácich
aj medzinárodných jedál, sauna

5.  Thermal Park Vrbov - celodenný výlet

Odchod z ubytovacieho zariadenia  09:15  - príchod do Vrbova  09:50
09:50 V areáli sa nachádza desať bazénov, z toho sú štyri detské. Teplota vody v

bazénoch je od 26°C do 38°C. Kúpalisko je otvorené celoročne. Termálna
minerálna voda má blahodarné účinky na pohybové a nervové ústrojenstvo,
dýchací a srdcovocievny systém. Bazény, vodné atrakcie, wellness, možnosť
stravovania v reštaurácií Koliba, v stánkoch rýchleho občerstvenia.

6.  Prehliadka historického Kežmarku

Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:30 - príchod Kežmarok 08:50
9:00–9:45 Drevený artikulárny evanjelický kostol

Pamiatka, zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Kostol
pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kos-
toly na základe 26. artikulu (článku) Šopronského snemu z roku 1681 mimo
mestských hradieb na presne určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi. 

9:45–10:00 Nový evanjelický kostol
Postavený v roku 1894, v netradičnom, tzv eklektickom štýle s orientálnymi
prvkami. Autor projektu: Teofil Hansen.

10:00–10:45 Knižnica ev. lýcea
Prehliadka najväčšej stredovekej školskej knižnice v strednej Európe umiestnenej
v lýceu v blízkosti evanjelických kostolov. Knižnica má 150 000 zväzkov
všetkých možných odborov i svetových jazykov. 

11:00–11:45 Bazilika sv. Kríža, gotický kostol
Katolícky kostol s výnimočnou renesančnou zvonicou. 

12:00–13:00 OBED: Hotel Hviezdoslav***+ , reštaurácia Poézia
Doprajte si pôžitok v štýlovej reštaurácii pri degustácii regionálnych špecialít
pripravených z čerstvých a sezónnych surovín.

13:30–14:40 Múzeum HRAD
Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Atypický mest-
ský hrad s bohatými stálymi expozíciami.

15:00–15:45 Expozícia meštianskej bytovej kultúry
Táto ojedinelá expozícia na území Slovenska predstavuje umelecko – reme-
selné exponáty od 17. storočia
Wellness v Hoteli Hviezdoslav***+
oddych relax, pôžitok a životný elán poskytnú: Sauny: - parná - Bylinková - Fínska
- Infra - Jacuzzi. Oddychová miestnosť. Vitamínový kútik, Masáže (na objed-
návku)

Príchod do ubytovacieho zariadenia 15:55

7.  Prechádzka kráľovským mestom Levoča (UNESCO)

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod do Levoče 09:40
9:45–10:30 Mesto Levoča

Historické jadro so vzácnymi stredovekými meštianskymi domami, cirkevnými
stavbami a hradbovým opevnením

10:30–11:20 SNM Spišské múzeum v Levoči – Dom Majstra Pavla a Radnica
Expozície približujúce dielo slávneho rezbára a dejiny mesta

11:30–12:00 Kostol sv. Jakuba v Levoči (UNESCO)
Chrám s najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete

12:30–13:20 Obed – Penzión Pod Mariánskou horou (3 km od Levoče)
Obed v peknom prostredí rekreačnej oblasti Levočských vrchov

14:00–14:40 Kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči 
Bazilika menšia - člen Európskeho združenia mariánskych pútnických miest

15:00–17:20 Chránené vtáčie územie Levočské vrchy
Územie chráni 19 druhov vtákov európskeho významu. 100 km turistických
chodníkov a cyklotrás 

18:00–19:00 Spišské Podhradie - Spišský hrad (UNESCO)
Pôvodne kráľovský hrad, jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v stred-
nej Európe

8.  Jezersko - Červený kláštor - Splav Dunajca

Odchod z ubytovacieho zariadenia 08:00 - príchod Jezersko 08:30
8:30–9:00 Jezersko 

Prehliadka ľudovej architektúry obce
9:00–10:00 Jezerské jazero

Oddych a prechádzka pri Jezerskom jazere. Jezerské jazero je prírodná
rezervácia s rozlohou 2,18 ha., vyhliadková veža. Zimná sezóna - nová
bežecká stopa z Jezerska k Jezerskému jazeru

Cesta späť do obce 45 min
Odchod z Jezerska: 12:00  - príchod do Červeného Kláštora 12:20
12:30–14:00 OBED: 

Rekreačné centrum Pltník - Reštaurácia u Pltníka Jaška, Furmanský dvor, Koliba
na brehu Dunajec, Goralský dvor - Slovenská reštaurácia, Koliba, Letná terasa

Červený Kláštor - splav na tradičných drevených pltiach 
Pltnice po ľavej strane cesty pred vjazdom do Červeného Kláštora.  Denne (08:00-16:00)
14:00–15:45 Splav kaňonom rieky Dunajec s pútavým výkladom. Plavba z Červeného

Kláštora po ústie Lesnického potoka na dĺžke 9 km prekonáva výškový rozdiel
40 metrov.

15:45– Návrat zo splavu pešo, autobusom alebo bicyklom


