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SŁOWACJA
BACHLEDOWA DOLINA
ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW
W programie wycieczki:
Przejazd na Słowację do Bachledowej Doliny. Wyjazd nowoczesną kolejką gondolową na grzbiet Spiskiej
Magury. Spacer drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać można wspaniałą
panoramę Tatr, Gorców, Magury Spiskiej, Pienin oraz Beskidu Sądeckiego. Czas wolny (1 godz.) Zjazd kolejką. W
drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.
Ścieżka w koronach drzew (słow. Chodnik koronami stromov) - drewniany
chodnik zawieszony wysoko wśród drzew. Wyjątkowa konstrukcja została
oddana do użytku 29 września 2017 roku i stanowi połączenie wieży,
tarasu widokowego oraz ścieżki edukacyjnej. Łączna długość trasy
prowadzącej pomiędzy szczytami drzew to ponad 1200m. Po drodze,
korzystając ze specjalnych tablic informacyjnych możemy zapoznać się z
otaczającą nas przyrodą. Maksymalna wysokość platform widokowych to
24m, przechodząc po nich można dotrzeć do okrągłej wieży o wysokości 32
m. skąd podziwiać można wspaniałą panoramę Tatr, Gorców, Magury
Spiskiej, Pienin i Beskidu Sądeckiego. Na ścieżce czekają trzy zakątki
adrenalinowe z przezroczystymi przejściami, przystanki edukacyjne, plac
zabaw, rozciągnięta nad przepaścią sieć dla odważnych, a także
sucha zjeżdżalnia o długości 61m owinięta wokół wieży widokowej.
Kolej Gondolowa Bachledka - nowoczesna 10 os. kolejka linowa znanej na
całym świecie marki Leitner otwarta została w grudniu 2018 r. Całkowita
długość trasy przejazdu wynosi 1518 m., natomiast przepustowość 1734
os. na godzinę. Jazda jest bezpieczna, wygodna i szybka - trwa ok. 7 minut.
Nowo otwarta kolejka umożliwia skorzystanie bez przeszkód ze ścieżki w
koronach drzew turystom o mniejszej sprawności ruchowej.

Czas trwania: 13:30 - 20:00
Cena zawiera:
- transport autokarem
- usługę pilota/przewodnika
- opłatę wyjazd/zjazd kolejką gondolową
- bilet wstępu na ścieżkę w koronach drzew
- ubezpieczenie KL i NNW

CENA: 120,00zł
ulg.: 110,00zł*

* bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży

