BOROVÁ SIHOŤ

Trasa Ā. 1 – PO CESTÁCH DOBRÝCH PASTIEROV

Trasa Ā. 2 – ZA HISTÓRIOU HRADU LIKAVA

Trasa Ā. 3 – KELTSKÉ PUTOVANIE

Trasa Ā. 4 – LIEÿIVÁ OÁZA POKOJA

Trasa Ā. 5 – ZA PAMAŐAMI KAŠTIEĳOV

Ružomberok – Biely Potok – Vlkolínec – VtáĀnik – Malinô Brdo
- Sidorovo – Kalvária – Ružomberok

Ružomberok (Liptovské múzeum – hotel A) – Hrabovo – Malinô Brdo (lanovka + cyklotrasa)
– Rybárpole – Ružomberok – Likavka - Likava hrad – a späő do Ružomberka

Bešeļová – Bešeļovské travertíny - Potok – Bobrovník – Tvarožná
– Havránok – priehradný múr – Vlachy - Vlašky - Bešeļová

LúĀky – LúĀky Kúpele – VeĴký ChoĀ – Osádka – Malatiná
– Liptovský Hrad – Kalameny – LúĀky

Ružomberok – Kostol Všetkých Svätých (Ludrová) – Liptovská Štiavnica – Liptovské SliaĀe
– SliaĀske Travertíny – Partizánska ĳupĀa – Liptovský Michal - Ivachnová - Lisková – Ružomberok

foto: Vlkolínec skanzen UNESCO, Sidorovo, Malinô Brdo, Kalvária, VtáĀnik z Vlkolínca

foto: Hrabovo, Malinô Brdo, Likava

foto: Liptovská Mara, Havránok-archeoskanzen, Bešeļovské travertíny

foto: LúĀky kúpele - vodopád, PohĴad z Malainej na Nízke Tatry, Na zrúcaninách Liptovského hradu, Kalameny

foto: Partizánska LupĀa, Kostol Všetkých Svätých, renesanĀný kaštiel v L. Štiavnici, SliaĀske travertíny

Cestu zaĀnite v Ružomberku návštevou Liptovského Múzea. Verejnosti sú sprístupnené expozície prírody, archeológie,
histórie, etnograÀe a papiernictva na Slovensku a expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. Vydajte sa na cestu objavovania
krás Liptova smerom do obce Biely Potok. Tu máte možnoső vidieő kostol sv. Vendelína z roku 1901 spolu s Pamätníkom
padlých v II. sv. Vojne, ktorý je venovaný pamiatke padlým v boji proti fašizmu. Najzaujímavejšou zastávkou je istotne
Vlkolínec - živá obec pamiatkovej rezervácie Ĵudovej architektúry, ktorá bola Slovenskou vládou roku 1977 vyhlásená
za pamiatkovú rezerváciu a roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového dediĀstva UNESCO. Pravdepodobne prvá písomná
zmienka o obci Vlkolínec je z roku 1376, keč sa spomína ako jedna z Āastí mesta „ulíc“ Ružomberka. Vlkolínec bol sedliacko-želiarskou obcou. Obec predstavuje najzachovalejší a najucelenejší urbanistický celok pôvodných Ĵudových stavieb
v strednej Európe. Včaka periférnej polohe zostal zachovaný nielen historický charakter sídla Vlkolínec a okolitej prírody,
ale aj vonkajší vzhĴad objektov i vnútorné usporiadanie väĀšiny domov. V múzeu prebiehajú tvorivé dielne pre malých aj
veĴkých. Na vlastnej koži si vyskúšajte drotárske práce, maĴovanie na sklo, paliĀkovanie ap. Nádherné panoramatické
výhĴady na Vlkolínec sa vám naskytnú z Vlkolínskych lúk. Vaša trasa pokraĀuje na dominantný vrch nad Vlkolíncom – Sidorovo (1099 m.n.m.). Je vytvorený vápencom a dolomitmi. Je najvyšším vrcholom hrebeļa VeĴkej skaly, nachádzajúci sa
na jej južnom konci. Charakteristickým znakom Sidorova sú viditeĴné známky erózie v podobe mohutných skalných stien
a odkryvov, ktoré najlepšie vidieő na južnej strane. Na východnej a západnej strane sa v poĀetnej miere vyskytujú skalné ihly.
Vyjdite na najznámejšiu ihlu s názvom Krkavá skala (1099,9 m. n. m.) na východnej strane . Zaujímavosőou je každoroĀný
veĴkonoĀný hviezdicový turistický výstup, ktorý organizuje ObĀianske združenie Vlkolínec vždy vo VeĴkonoĀnú nedeĴu.
Tí nároĀnejší si urĀite neodpustia výstup na VtáĀnik (1090 m.n.m.) a Malinné (1209 m.n.m.) odkiaĴ sa naskytnú veĴmi
pekné pohĴady na široké okolie. Keč budete prechádzaő cez Malinô Brdo, urobte si zastávku v Tarzanii Hrabovo, ktorá
sa nachádza, v blízkosti nástupnej stanice lanovky na Malinô Brdo kúsok od centra Ružomberka. V areáli nájdete Āervenú,
modrú a detskú trasu. Neváhajte a vyskúšajte si 50m lanovku. Zo Sidorova naspäő do Ružomberka si môžete vybraő dve
trasy, nároĀnejšiu s výstupom na Sidorovo a Krkavú skalu alebo Ĵahšiu-urĀenú pre cyklistov, ktorá vedie až do Ružomberka.
Pôjdete lesnými cestiĀkami, popri studniĀkách a lesných porastoch. Ak budete maő šőastie, možno uvidíte lesné zvieratká,
kde-tu nájdete ráső hríb alebo si pochutnáte na lesných plodoch. Zastavte sa v jedinej Kalvárii na Liptove, ktorá sídli nad
mestom so štrnástimi zastaveniami. Vybudovaná bola v roku 1858 v klasicistickom slohu, s kostolom z roku 1873.
Nakoniec si môžete trasu ukonĀiő v Ružomberku. Po skvelom dni naplļte hladné žalúdky v jednej zo skvelých
reštaurácií – Koliba u dobrého pastiera, Jánošíkova krĀma ai. Prípadne si doprajte bowling v Bowlingovom
klube STODOLA Ružomberok.

Trošku nároĀnejšiu, ale o to zaujímavejšiu trasu môžete odštartovaő z Ružomberka návštevou Liptovského múzea. Verejnosti sú sprístupnené expozície prírody, archeológie, histórie, etnograÀe a papiernictva na Slovensku a expozícia o živote
a diele Andreja Hlinku. Po prehliadke múzea sa vydajte sa cestou cez obec Hrabovo. Zastaviő sa môžete aj na Kalvárii nad
mestom so štrnástimi zastaveniami je jedinou na Liptove. Vybudovaná bola v roku 1858 v klasicistickom slohu. Vchádzate do
ochranného pásma, tešte sa z okolitého prostredia lesov a dýchajte Āerstvý horský vzduch. Bicyklom prídete až do lyžiarskeho
a bike strediska na Malinô Brdo, kde máte viacero možností. Tí odvážnejší sa môžu vyviező lanovkou a zíső po ktorejkoĴvek
vyznaĀenej trase znovu späő. V Bike Park-u Malinô Brdo s celkovou dİžkou trás viac ako 10 km využite jednu z 3 trás pre
zjazd na horských bicykloch odstupļované podĴa nároĀnosti. Najőažšia – downhill-ová zjazdovka spİļa aj medzinárodné
kritériá a v dİžke 2200 m prekoná výškový rozdiel približne 400 m. Okrem trás pre zjazdové bicyklovanie sú súĀasőou parku
aj úseky vhodné pre jazdu na horských terénnych kolobežkách. Bicykel resp. kolobežku vám na štart pohodlne vyvezú na
8-miestnej kabínkovej lanovke. K dispozícii máte požiĀovļu špeciálnych horských bicyklov. Samozrejme môžete íső aj na
vlastnom bicykli. Trate sú prispôsobené pre všetky vekové kategórie. Ružomberok – Malinô Brdo je okrem iného lyžiarske
stredisko so širokou škálou zjazdových tratí. Ich dİžka sa pohybuje od 130 m až do 1200 m. Zjazdové trate týchto dİžok sa
nachádzajú priamo v lokalite strediska Malinô - Brdo. Okrem toho sa tu nachádza 3900 m dlhá zjazdovka, ktorá zaĀína na
Maline a konĀí v Hrabove pri údolnej stanici kabínkovej lanovky. Ak si netrúfate na nároĀnejšie trate, oddýchnite si v ktoromkoĴvek bufete alebo reštaurácii – Reštaurácia Fatrapark, Hotel Malina ai. Cestou späő sa presuļte popri Hoteli ÁĀko***
v Ružomberku na pravú stranu Váhu do obce Rybárpole a chočte smerom do obce Likavka. Ak budete pokraĀovaő čalej
a pred cieĴom prejdete kúsok pešo, dostanete sa na Likavský hrad – strážny hrad zo 14. storoĀia. Mal strážiő priechod cez
Váh pri Ružomberku a významnú cestu z Považia na Oravu a do PoĴska. V súĀasnosti predstavuje najimpozantnejší objekt
stredovekej fortiÀkaĀnej architektúry na území Liptova. Opísaő likavský hrad bolo by őažko, tento zámok treba vidieő. StaĀí
len raz vyjső si na najvyššiu jeho polohu a krásny pohĴad odtiaĴ zanechá v Āloveku nezmazateĴné dojmy. Je to skutoĀná
rozprávka, ktorú si je hodno na mieste preĀítaő. V ruinách hradu prebýva duch lúpežného rytiera, preto sa majte dobre na
pozore. Ak vás zaujíma história a historické kostolíky, cestou naspäő odporúĀame navštíviő Kostol sv. Martina v MartinĀeku. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore tajomných templárov a o romantickej povesti
o vražde veĴkého templárskeho vizitátora a uĀiteĴa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo
dôjső v roku 1230. Patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Ak sa dobre poobzeráte, možno tu nájdete aj ukrytý
templársky poklad. Na záver prejdite opäő do Ružomberka a po nároĀnom dni plnom zážitkov si doprajte oddych
v Relax centre v Hoteli ÁĀko***, kde môžete využiő výbornú reštauráciu, denný bar, letnú terasu, bazén, saunu, Àtnes, solárium, vírivku, biliard ap.

VeĴmi peknú stredne nároĀnú cyklotrasu popri Liptovskej Mare zaĀnite v Bešeļovej. Bešeļová je neveĴká, no za to známa
obec hlavne včaka termálnym prameļom a Thermal Parku Bešeļová. V chotári obce Bešeļová sa nachádza približne štrnáső
jedineĀných prameļov s bohatou mineralizáciou. V okolí obce sa nájdete Bešeļovské travertíny - vyzrážané sladkovodné
vápence. Predstavujú opustený lom, ktorý sa nachádza niekoĴko sto metrov severne od obce. Po kaskáde stekajú neustále
prúdy minerálnej vody, dodávajúcej kamenným kaskádam, bochníkom a plošinkám nádherný živý lesk. Tieto pramene sú dodnes aktívne a silne mineralizovaná voda stále travertín modeluje. Táto voda neobsahuje len uhliĀitan vápenatý, ale aj horĀík,
síru a železo. Aj preto sú nádherne farebné. Travertíny nájdete hneč vedĴa cesty a ani nemusíte študovaő - ich pozorovaním
Ĵahko pochopíte proces vzniku travertínov. Niektorých zaujme obĀasný plynný výron v travertínovom jazierku. Atrakcia
rozhodne stojí za krátku zastávku a stojí za to vodu ochutnaő. Prejdite do obce Potok a do obce Bobrovník a zvoĴte cestu
cez obec Tvarožná, prípadne sa pokochajte pohĴadom na Liptovskú Maru a chočte cestou popri hoteli Bobrovník. Cestou
pôjdete okolo prístavu a nezabudnite sa zastaviő v archeoskanzene keltskej kultúry Havránok. Havránok je jednou z najstarších kultúrnych pamiatok na Liptove a za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v r. 1967. Je to archeologická lokalita, nálezisko
sídliska z mladšej doby železnej z obdobia 300-100 r. pred n. l. Návštevníci sa môžu zoznámiő s obydliami, obetiskom, pecou
a rôznymi predmetmi, ktoré používali jeho pôvodní obyvatelia – Kelti. Na Havránku Kelti obetovali zvieratá, no aj Ĵudí.
Dôkazom toho sú Ĵudské kosti, ktoré na obetisku našli archeológovia. Prehliadka Havránku vám zaberie približne 30 minút.
Zastávku si môžete urobiő aj na priehradnom múre a vychutnaő si tu úžasný pohĴad na Liptovskú Maru a krásy liptovskej
prírody – od Chopku až po Kriváļ. Je oznaĀovaný za najdlhší priehradný múr na Slovensku. OdtiaĴ bude vaša cesta smerovaő do obce Vlachy. Tu nájdete veĴmi impozantný renesanĀný kaštieĴ zo 16. storoĀia a keč budete pokraĀovaő do dedinky
Vlašky, ktorej história siaha do roku 1391. Pri ceste nájdete pozostatky mlyna s náhonom. Na záver trasy odporúĀame využiő
služby Thermal Parku Bešeļová. Je ideálnym miestom na naĀerpanie stratenej energie a vitality, priĀom ide o areál s termálnymi bazénmi, ktorý obsahuje množstvo víriviek, masážnych trisiek, toboganov, sáun, reštaurácií a mnoho iných atrakcií.

Trasa sa zaĀína v obci LúĀky. Ležia v doline pod úpätím hôr a poskytujú veĴa príležitostí na vychádzky do Āarokrásnej horskej prírody i na rekreaĀnú turistiku. V blízkosti obce sa nachádzajú Kúpele LúĀky Aqua Vital Park - sú najstaršie kúpele
na Slovensku a nájdete tu lieĀivú vodu vhodnú na lieĀbu ženských ochorení, chorôb pohybového ústrojenstva, nervových
ochorení a chorôb z povolania. Priamo v strede obce LúĀky môžete vidieő 12 m vysoký kaskádovitý travertínový vodopád.
Je najznámejším vodopádom zo všetkých vodopádov na Liptove, ktorých je len niekoĴko, jednoznaĀne patrí k najkrajším
a najvodnatejším na Slovensku. Prekrásne farby zelenomodrej azúrovo sfarbenej vody spolu s nádhernou prírodou uĀaria
každému... V letných mesiacoch si pokojne doprajte aj kúpeĴ. Nádheru vodopádu už párkrát odhalili aj Àlmári, LúĀania
dodnes spomínajú na toĀenie jednej Āasti rozprávkového seriálu o princeznej Fantaghiro. Taktiež skaly travertínovej terasy
sú obĴúbeným tréningovým terénom malých horolezcov, asi preto, že im spolu s padajúcou vodou pripomínajú obraz ako
vystrihnutý z Àlmu „Poklad na Striebornom jazere“. Vaša cesta môže pokraĀovaő na obĴúbený vrchol stredného Slovenska
VeĴký ChoĀ (1611 m.n.m.), kde veĴkú Āaső cesty môžete prejső na bicykli, no vrchol kopca musíte vyšliapaő pešo. Z konĀiara
ChoĀa je jeden z najkrajších kruhových výhĴadov na všetky horstvá severného Slovenska. Výstup vedie dolinou Žimerová
a trvá približne tri hodiny. Priam stvorená cesta pre cyklotúru je trasa do dedinky Osádka, najmenšej obce na Orave, ktorá
má len 140 Ĵudí a prvé zmienky o nej existujú už od roku 1381. Príjemnou zastávkou pre vás môže byő aj obec Malatiná.
Najstaršie stopy po osídlení sú z praveku, no na starovek poukazuje nález keltskej mince, nazývanej Malatinský dukát. Po
prvýkrát sa Malatiná písomne spomína v roku 1313 ako obec zemianska, neskôr aj ako valaská. Vyrástla na obchodnej ceste,
po ktorej sa z PoĴska vozievala soĴ. Keč budete prechádzaő SestrĀskou dolinou do Kalamenov, urĀite nevynechajte návštevu
Liptovského Hradu. Z hradu ostali len ruiny, ale bol to najvyššie položený stredoveký hrad (999,96 m.n.m.) na Slovensku
a zároveļ jeden z najvyššie položených v strednej Európe, nazývaný aj hrad Liptov, Liptovský starý hrad, Liptovský veĴký
hrad, Sielnický hrad alebo Starhrad. Prvá písomná zmienka o ļom je z roku 1262. Pri jeho návšteve sa budete kochaő nádhernými výhĴadmi na Liptov. A ktovie? Možno tu nájdete aj nevybádaný poklad alebo tajomnú cestu do útrob hradu. Ak budete
pokraĀovaő v trase, vojdite do historickej obce Kalameny (1264), ktorá patrila kedysi miestnym zemanom a prevládala tu
šĴachtická vrstva. Osada je známa hlavne svojím voĴne prístupným jazierkom s termálnou lieĀivou vodou, uprostred ktorého je vyvieraĀka. Zastavte a okúpte sa zadarmo v jazierku. Staļte sa nachvíĴu súĀasőou nedotknutej prírody a vychutnajte
blahodarné úĀinky tejto lieĀivej termálnej vody na Ĵudský organizmus. Z Kalamenov prejdite opäő do LúĀok a po
peknom výlete zregenerujte svoje telo v kúpeĴoch. Táto trasa je Āasovo nároĀná, preto ak chcete vidieő celý okruh
a hlavne vystúpiő na ChoĀ, rozdeĴte si ho do viacerých dní.

Túto trasu môžete zaĀaő v Ružomberku zo železniĀnej stanice a vydáte sa smerom na Liptovskú ŠtiavniĀku. Medzi obcou
Ludrová a Ružomberkom si urĀite všimnete gotický kostol Všetkých svätých. Bol postavený v poslednej tretine 13. storoĀia
a zdobia ho vzácne fresky namaĴované okolo roku 1420 neznámym autorom. Predstavujú christologický cyklus – život Krista
v celkovo 34 obrazoch. Ide o najrozsiahlejší cyklus fresiek zo života Krista na Slovensku. V kostolíku je podĴa legendy pochovaný majster templárskeho rádu Johann Gottfried von Herberstein. HĴadajte templárske znaky, ktoré vás môžu dovieső
ku skrytému pokladu alebo rozlúštite niektoré zo záhad. Ak ste si kostol a jeho pozoruhodnosti dôkladne pozreli, pokraĀujte
v dobrodružnej ceste do obce Liptovská Štiavnica. Aj tu nájdete veĴmi pekný neskoro renesanĀný kaštieĴ zo 17. storoĀia.
Tento kaštieĴ je zaujímavý tým, že sa tu nakrúcali niektoré scény slovenských Àlmov alebo diely seriálov. PokraĀujte do
obce Liptovské SliaĀe, najväĀšej dediny na Liptove s bohatou históriu. Najvýznamnejšou pamiatkou je pôvodný gotický
kostol Sv. Šimona a Júdu z roku 1326. V chotári je Štátna prírodná rezervácia SliaĀske travertíny s mofetovým prameļom.
Skúste ochutnaő túto „zázraĀnú vodu“. Obec vznikla z troch osád a v roku 2001 oslávila 750. výroĀie prvej písomnej zmienky
o obci. Bohaté Ĵudové tradície, piesne a tance udržujú miestne folklórne súbory SliaĀanka a detská skupina SliaĀanĀek,
ktoré ich prezentujú na domácich a zahraniĀných folklórnych festivaloch. Čalej chočte cez obec Partizánska ĳupĀa. Prvá
zmienka o tejto obci je z roku 1252. Usadzovali sa tu nemeckí osadníci, ktorých sem prilákali bohaté ložiská zlata a striebra.
Dostali výsady mesta a trhového práva. Možno tu aj vy objavíte malé zrnká drahého kovu. Čalšou obcou poĀas vašej cesty
je Liptovský Michal. Dominantou obce je kostol sv. Michala a drevená zvonica, ktoré patria ku kultúrnym pamiatkam.
Z Liptovského Michala prejdite cez Váh, dostanete sa na okraj obce Bešeļová a odtiaĴ pokraĀujte v cyklotrase do obce Ivachnová a obce Lisková. PoĀas tejto cesty si môžete vychutnaő pokojnú atmosféru a spoznávaő krásy prírody a scenérie pohorí
Liptova. V Liskovej, pri vrchu Mních nájdete Skalnú päső. Je to 6 metrov vysoký skalný útvar z dolomitových vápencov
v podobe zovretej päste, opradený rôznymi povesőami. V minulosti vraj slúžila pltníkom na priväzovanie pltí, podĴa iných ju
opracovali talianski majstri pri stavbe železnice. Chránené územie je vyhlásené za prírodnú pamiatku. Okrem toho stojí za to
nakuknúő aj do Liskovskej jaskyne. Túto trasu ukonĀíte v Ružomberku, kde si môžete oddýchnuő pri dobrej hre v Bowlingovom klube STODOLA Ružomberok. Nájdete tu aj skvelú reštauráciu – Koliba u dobrého pastiera, kde ochutnáte tradiĀné
jedlo z domácej liptovskej kuchyne za prijateĴnú cenu alebo výhodne nakúpite v predajni Hypernova.

Trasa Ā. 7 – OKOLÍM MALEBNÉHO LIPTOVA
Tatralandia – Liptovský Trnovec – Liptovská Sielnica – Liptovské Matiašovce – Vodopád Bobrovecká vápenica – Bobrovec – Liptovská Ondrašová – Tatralandia
foto: Tatralandia, Liptovská sielnica, polovnícky vodopád, Liptovské Matiašovce – kostolík
Túto príjemná trasa vedie popri najväĀšom areáli vodnej zábavy s ubytovaním – Aquaparku Tatralandia & Holiday Village
Tatralandia. Kečže vaša trasa skonĀí opäő v týchto konĀinách, na záver sa k nej vrátime. Od Tatralandie sa vydáme smerom
na Liptovský Trnovec. V blízkosti obce nájdete Autocamping, ktorý leží priamo na brehu priehrady Liptovská Mara. Dobrodružné povahy si tu môžu rozložiő stan a zažiő jedineĀný pocit z campovania. Okrem toho si so sebou pribaĴte aj plavky
a deku, pretože tu nájdete najlepšiu pláž vodnej nádrže Liptovská Mara. Povozte sa na vodných Ālnoch a ločkách, alebo
zakúste plavbu na výletnej lodi. PokraĀujte v trase cez Liptovskú Sielnicu. Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci
Sielnica je z r.1256. V sedemdesiatych rokoch 20.storoĀia musela Liptovská Sielnica ustúpiő vodám priehrady Liptovská
Mara. Asi dva kilometre severne od pôvodnej obce vyrástla nová, moderná Liptovská Sielnica. Je to jediná zo zatopených
obcí, ktorá bola nanovo vybudovaná. Táto obec sa vyznaĀuje rozšírením jazdectva – sídli tu Hippo Club, ktorý poskytuje
moderné priestory pre ustajnenie jazdeckých koní, organizuje kurzy jazdenia ap. Vyskúšajte pohĴad z chrbta koļa a pozrite si krásy Liptova popri cvale... V Liptovských Matiašovciach nájdete renesanĀno-barokový kostol sv. Ladislava, ktorý
je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok a vídaő ho v mnohých slovenských Àlmoch. Ide o stavbu zo zaĀiatku 16.stor.
s opevnením zo 17.stor. Nachádzalo sa tu aj niekoĴko objektov Ĵudovej architektúry, ktoré však boli prenesené do skanzenu
v Pribyline. Liptovské Matiašovce sú zaujímavé aj množstvom chránených stromov nachádzajúcich sa v sídle: lipa malolistá,
borovica limbová, lipa veĴkolistá a matiašovský topoĴ. Trasu z Liptovského Trnovca do Matiašoviec si môžete skrátiő cez
obec Beļušovce. Z Liptovských Matiašoviec smerujte do obce Podmeštrová a pokraĀujte v ceste pomedzi hory a lesy na
Boboroveckú vápenicu. PoĀas nej budete maő možnoső obdivovaő a okúpaő sa vo vodopáde a ochutnaő typické liptovské
jedlo – brynzové halušky a žinĀicu – kde inde ako na salaši. Bobrovecká vápenica dostala meno podĴa dnes už nefunkĀného
kameļolomu. Je zároveļ východiskovým bodom pre horskú turistiku na Sivý vrch, Babky ap. Z Vápenice pôjdete popri obci
Jalovec, cez obec Bobrovec, až do Liptovskej Ondrašovej, kde si príjemne posedíte v štýlovej vinárni U muzikantov. Trasu
ukonĀíte oddychom a zábavou v Aquaparku Tatralandia, kde na ploche 14 ha nájdete množstvo tobogánov a šmýkaĀiek,
bazénov s termálnou aj netermálnou vodou, saunový svet, masáže, kúpele a nespoĀetne veĴa nie len vodných atrakcií. Aj
tu objavíte Tarzaniu, ktorá pozostáva z troch trás, celá je postavená na 10 metrových stİpoch a pokiaĴ sa vám jej staršia sestra
v Jasnej zdá nízka, tak tu si prídete na svoje. Celková dİžka je 518m.

Trasa Ā. 8 - PO STOPÁCH TATRANSKÝCH SVIŠŐOV
Jasná – Demänovská jaskyļa slobody – Vrbické Pleso – Luková – Chopok
– Kamenná chata – Hrebeļ a späő
foto: Demänovská jaskyļa slobody, Vrbické Pleso, VýhĴad z chopku, Kamenná chata
Trasa zaĀína v Demänovskej doline, ktorá je najnavštevovanejšou lokalitou Nízkych Tatier. Najkrajšia dolina Nízkych Tatier meria 16 km.
Tiahne sa od hlavného hrebeļa medzi vrchmi Čumbier 2 043 m, vrcholmi Krúpova hoĴa 1 927 m, Chopok 2 024 m, Dereše 2 003 m, PoĴana
1 889 m na sever od liptovskej kotliny. Po stranách ju ohraniĀujú výrazné boĀné hrebene. Dolina je súĀasőou Národného parku Nízke Tatry, kde
popri pozoruhodných scenerických, krajinárskych a estetických hodnotách je najcennejší Demänovský kras a Vrbické pleso. Charakteristické
pre Demänovskú dolinu sú jaskyne. Najnavštevovanejšia - Demänovská jaskyļa slobody - vyniká neuveriteĴnou pestrosőou farieb a tvarov
sintrovej výzdoby, unikátne sú sintrové lekná a čalšie jazerné formy sintrovej výplne. Od parkoviska k jaskyni sa dostanete serpentínovým
chodníkom, ktorý má dİžku asi 400 m a prevýšenie 67 m. Výstup k jaskyni trvá 10 - 15 min. Na výstupovej trase je náuĀný chodník. TradiĀný
okruh má dİžku 1 150 m a prevýšenie 86 m. Na trase je 913 schodov. Exkluzívny (veĴký) okruh má dİžku 2 150 m, rovnaké prevýšenie a 1 118
schodov. Dİžka trvania prehliadky tradiĀného okruhu je asi 60 min, pri veĴkom okruhu približne 100 min. Priemerná teplota v jaskyni je od
6,1 do 7°C. Vaša cesta čalej vedie cez Symbolický cintorín - Ostredok a rozhĴadļu Ostredok. Vo vnútri cintorína sa nachádza monumentálny
drevený kríž, slovenský znak a zvon, ktorý uliali umelci z Liptovského Mikuláša. Zastavte sa na chvíĴu pri kríži alebo pri nežnej soche „Horskej
piety“ od akademického sochára Alojza Gromu, ktorá symbolizuje žiaĴ matky nad stratou dieőaőa a zapáĴte svieĀku tým, ktorí tak veĴmi milovali hory, že v nich zanechali to najcennejšie. PokraĀujte v ceste, kochajte sa krásou prírody a zastavte sa na Vrbickom Plese. Vrbické pleso je
najväĀšie prirodzené jazero v Nízkych Tatrách. Nachádza sa v nadmorskej výške 1 113 m n.m. Okolie Vrbického plesa je dobre sprístupnené
turistickými chodníkmi. Na brehoch jazera sa nachádzajú objekty rekreaĀného strediska Jasná. V jeho blízkosti si overíte svoju zdatnoső na
Tarzánii – lezeckej dráhe, ktorá je postavená na stromoch a pozostáva z dvoch trás (Ĵahšia a őažšia) vybudovaných pomocou 34 plošín a 95
prekážok vo výške približne 4 až 7 m nad zemou. Tarzaniu môžete vyskúšaő v lete aj v zime. Je urĀená všetkým tým, ktorý si chcú užiő patriĀnú
dávku adrenalínu, miernu dávku fyzickej námahy a hlavne perfektný zážitok. Od Vrbického plesa sa horským chodníkom, prípadne lanovkou,
dostanete až na Lukovú. Oddýchnite si a naĀerpajte sily v reštaurácii Restaurant Luková – v modernej samoobslužnej reštaurácii s Āarovným
výhĴadom na panorámu Tatier. Raritou je nová Von Roll Restaurant Museum & Pizza - reštaurácia s krbom, v ktorej ožíva história starej
lanovky. Priestory reštaurácie sa v lete menia aj na najvyššie položené múzeum prírody v SR (1670 m. n. m.), kde môžete obdivovaő dravce,
medvede, kamzíky, svište a iné živoĀíchy hôr. V okolí reštaurácie sú zase krásne vyrezávané laviĀky aj v podobe medvečov, Āi vyrezávané huby
a Āarovné kamene. V trase môžete pokraĀovaő až na vrchol Chopku a dopriaő si nádhernú túru po hrebeni. Chopok (2024 m) je tretí najvyšší
vrchol Nízkych Tatier. Leží v ich hlavnom hrebeni, v geomorfologickom podcelku Čumbierske Tatry medzi vrcholmi Dereše a Čumbier. Na
severe má strmé bralné steny Ālenené žĴabmi a piliermi, ktoré na severovýchode spadajú do kotla Lukovej doliny s morénovými usadeninami
a jazierkom, na juhu má balvanové polia. Chopok je dostupný nie len z Lukovej (modrá 1h00“/0h45“, Luková je dostupná lanovkou z Demänovskej doliny od chaty Koliesko) ale aj od chaty Kosodrevina (žltá 2h00“/1h30“, hotel Kosodrevina je dostupný lanovkou z Bystrej doliny od
hotela SrdieĀko). Pri vrchole sa nachádza Kamenná chata pod Chopkom, televízna a meteorologická stanica. Z vrcholu je veĴmi rozsiahly
výhĴad do okolia. Na túto trasu odporúĀame teplo sa obliecő, pretože Chopok patrí medzi najveternejšie miesta na Slovensku. No v týchto
konĀinách máte jedineĀnú šancu vidieő srnky, lane, kamzíky, jašterice alebo sa zapoĀúvaő to piskotu svišőov. Naspäő do Demänovskej doliny sa
dostanete buč pešo niektorým z turistických chodníkov alebo sa môžete zviező lanovkou. Turistické a lyžiarske stredisko Jasná ponúka pre deti
aj dospelých nezabudnuteĴný zážitok z hôr – rozprávkovo-náuĀný chodník Karkulka. Ide o zábavné putovanie po lanovkách a po turistických
chodníkoch pre celú rodinu a spoznávanie fauny a Áóry Národného parku. Celá trasa Karkulky zaĀína na Záhradkách, v detskom ihrisku
a pokraĀuje jazdou lanovkami. NenároĀnými traverzami sa rodiny s deőmi presúvajú po stopách Karkulky a uĀia sa na informaĀných tabuliach zaujímavosti o prírode v horách. Postupne lúštia jednoduché rébusy a zbierajú peĀiatky do Karkulkinho zápisníka.
Výbornou pomôckou pre všetkých lúštiteĴov je špeciálny ruksak tzv. Karkulsak, kde deti nájdu Āervenú ĀiapoĀku, čalekohĴad,
píšőalku s kompasom a teplomerom, ale aj farebné pastelky. Tento si môžu zapožiĀaő alebo zakúpiő v stredisku. Tak hor sa do
hôr kamaráti za nezabudnuteĴnými zážitkami! ZatiaĴ Āo hlavne rodinky s deőmi obdivovali prírodu pri pešej turistike, tak
bikeri si užívali okolie zo sedla svojich bicyklov na Záhradkách. Ide o obrovský bike park v rozsahu – 12,75 km trás rôznych
obtiažností. Slnko, hory, šport, adrenalín, relax, zábava - to všetko a nielen to na vás Āaká v Jasnej!

Trasa Ā. 9 – NA CESTÁCH VOĻAVÝCH STROMOV

Trasa Ā. 10 – TAJOMSTVO MLYNOV

SmreĀany – Žiar – Salaš Žiar – Žiarska dolina, ústie – Žiarska chata
– Cintorín – ŠaraÀový vodopád a späő

Liptovská Sielnica - Prosiek – Prosiecka dolina – VeĴké Borové – Ráztocký vodopád
– Oblazy – KvaĀianska dolina – KvaĀany – Liptovská Sielnica

foto: SmreĀany - hrnĀiarska škola, Žiarska dolina - chata, Žiar - salaš, Symbolický cintorín obetí horských nešőastí

foto: Prosiecka dolina - Ráztocký vodopád, KvaĀianska dolina, Oblazy, KvaĀany – pivovar

Čalšiu veĴmi peknú trasu môžeme zaĀaő už v SmreĀanoch. Najstaršou zachovalou stavbou v SmreĀanoch je už spomenutý
gotický kostol Obetovania Pána (ku cti OĀisőovania Panny Márie), ktorého základy boli postavené v r.1349. Neprehliadnite
ani Múzeum, stála expozícia „História a významné osobnosti obce“. Expozícia predstavuje návštevníkom celkový prierez
históriou obce SmreĀany spojený s ukážkou starých Ĵudových remesiel, hospodárskych nástrojov, krojov, starých dokumentov, fotograÀí apod. Z „obce smrekov“ pokraĀujte v ceste do obce Žiar. Pred vchodom do Žiarskej doliny, ústia si urobte
oddychovú prestávku na Salaši Žiar. V tradiĀnej drevenej reštaurácii s množstvom doplnkov pripomínajúcich dávne Āasy
salašníctva si spríjemníte návštevu útulným domáckym prostredím, posedením pri krbe a dobrou kuchyļou. Oddýchnutí a posilnení sa môžete vydaő na cestu skrz Žiarskou dolinou, ústím až na Žiarsku chatu (1325 m.n.m.). Žiarska chata je vstupnou
bránou do turisticky veĴmi navštevovanej oblasti Žiarskej doliny a RoháĀov v Západných Tatrách. Je jedinou vysokohorskou
chatou v Západných Tatrách, nachádzajúcou sa v závere niektorých z jej dolín, prístupnou z Liptovskej strany. Je nielen
miestom oddychu a základļou pre nástup vysokohorských túr, ale aj miestom, ktoré prispelo k záchrane nemála Ĵudských
životov. Chata bola v roku 2006 kompletne zrekonštruovaná, no v súĀasnosti je v plnej prevádzke a poskytuje svojím návštevníkom kompletné ubytovacie a stravovacie služby. Je otvorená non-stop. K lákadlám Žiarskej doliny patrí symbolický
cintorín obetí horských nešőastí Západných Tatier, ktorý vznikol v roku 1995 v lokalite Krásnô pod horou Príslop. Pietne
miesto tvorí drevená brána, plastiky, kríž so zvonom a ústredný balvan s menami Ĵudí, ktorí sa už z túry nevrátili. Po skalách
okolo sú umiestļované pamätné tabuĴky jednotlivých tragédií. Za cintorínom približne pätnáső minúő od chaty po zelenej
znaĀke smer Jalovecké sedlo v ŠaraÀovom jarku je sústava ŠaraÀových vodopádov, z ktorých je z chodníka viditeĴný najspodnejší stupeļ. Zo Žiarskej chaty existuje viacero možností trás. Je na vás, Āi zvolíte znaĀkované turistické trasy vedúce od
žiarskej chaty na PlaĀlivô, Ostrý RoháĀ alebo iné vrcholy hôr, alebo sa vrátite naspäő do doliny. Skvelým zážitkom a návradom do žiarskej doliny pre vás bude jazda na kolobežkách, ktoré si za poplatok môžete zapožiĀaő na Žiarskej chate. Dolinou
preteká potok SmreĀianka, nachádza sa tu bohatá Áóra a fauna. Na okolitých lúkach vidíte pasúce sa ovce a kravy, kocháte
sa pohĴadom na majestátne konĀiare vrcholov Baranec, Tri kopy, Baníkov, Príslop a iných. Ideálne možnosti pre bežkárov
a skialpinistov poskytuje dolina v zime, priĀom sa tu konajú sa tu významné preteky v skialpinizme.

Malebná a veĴmi rôznorodá trasu môžete zaĀaő v Liptovskej Sielnici. Táto obec je novovybudovaná, pretože pôvodná
Sielnica ležala na území terajšej Liptovskej Mary. V obci sa chočte pozrieő na koníky, pretože tu sídli známy Hippo Club
s moderným vybavením pre ustajnenie koní a organizujú taktiež kurzy jazdectva, Āiže si budete môcő kĴudne zajazdiő.
PokraĀujte do obce Prosiek, ktorá je východzím bodom pre turistické výlety do jedných z najkrajších slovenských dolín
- Prosieckej a KvaĀianskej doliny. Najstaršie osídlenie Prosieka siaha až do doby bronzovej (1 000 r. p. n. l.). Neskôr bolo
toto územie obývané národom zvaným Kelti. Nájdete tu 400 roĀnú lipu, kostol sv. Alžbety a pozostatky stavieb niekdajšieho sídla zemianskych rodín Joob – FanĀaly. Za obcou odstavte automobil na parkovisku a vydajte sa na objavovanie krás
Prosieckej a KvaĀianskej doliny. Prosiecka dolina má osobitné postavenie. Svojou rozmanitosőou totiž nemá široko-čaleko
konkurenciu. Hneč na úvod vás Āaká asi najpôsobivejší úkaz celej doliny - Vráta. Ide o dve vysoké skalné steny stojace
oproti sebe. Pomedzi ne preteká zurĀiaci potôĀik, ktorý túto nádheru vytvoril. Prekvapením pre každého je prítomnoső
železniĀných koĴajníc zabudovaných v skalnatých bralách. Zdá sa to až neuveriteĴné, ale v minulosti cez tento pomerne
neschodný terén premávali vozy – jedná sa o pozostatok starej cesty. Zdolajúc túto skalnatú Āaső, dostávate sa na idylickú
lúku Svorad, odkiaĴ môžete pokraĀovaő v náuĀnom chodníku na VeĴké Borové, prípadne obohatiő vašu túru výstupom na
ProseĀné. Tiež je možnoső odboĀiő do doliny Liptovskej Anny. Kto sa však dostal až sem a má dostatok Āasu, nemal by si
nechaő ujső pokraĀovanie v ceste na Mlyny oblazy, z ktorých sa cez KvaĀiansku dolinu vrátime do východiskového bodu
túry. KvaĀianska dolina bude potom príjemná prechádzka v malebnom, horskom prostredí, ktorá sa každému vryje do pamäte.
KvaĀianska dolina patrí k najnavštevovanejším a najkrajším dolinám Slovenska. Jej súĀasőou sú Oblazy, ktoré ležia v kotline
obklopenej hukotom vody, strmými skalami a hlbokými lesmi. Tejto oblasti vládnu medvede, vlci a rysy. Ako v rozprávke
tu stoja drevené vodné mlyny a píla - pamiatky Ĵudového technického staviteĴstva z poĀiatku 19. storoĀia. Sú jedným z posledných zachovaných stavebnotechnických typov tohto druhu v Liptove vo svojom pôvodnom urbanistickom zaĀlenení
v krajinársky cennom priestore. Ak zvolíte návštevu do Oblazov z KvaĀian, je to nenároĀná prechádzka vhodná aj pre celú
rodinku, vrátane najmenších. Naša trasa však vedie opaĀným smerom, preto čalšia zastávka pre vás je v obci KvaĀany.
Obec získala Cenu Liptova v kategórii Pekná obec, Āo je zrejmé už po vstupe do dediny. Tu vás hneč zaujme Āisté prostredie,
pekne upravené priedomia a celková starostlivoső o obec a tak isto si môžete na vlastnej koži vyskúšaő spôsob bývania na
vidieku v drevenici, Āi rodinnom dome. Zakúsite tak pravú atmosféru života na vidieku. Pozoruhodnosőou v dedine
je Liptovský Mikropivovar, v ktorom sa s láskou vyrába Bio, nepasterizované, kvasinkové, brontvaiovské pivo.
Okrem degustácie a prednášky o pive môžete pri výrobe piva i asistovaő. Z KvaĀian sa plní zážitkov a oĀarení
krásou prírody opäő vrátite na zaĀiatok Prosieckej doliny.

Trasa Ā. 11 – OKOLÍM LIPTOVSKÉHO HRÁDKU

Trasa Ā. 6 – JÁNOŠÍKOVE SKRÝŠE
Liptovský Mikuláš – Svätý Kríž – Lazisko – PavĀina Lehota
– Bodice – Demänová – Liptovský Mikuláš
foto: Svätý Kríž – kostol, PavĀina Lehota – bobová dráha
Liptovský Mikuláš je nepochybne atraktívnym turistickým cieĴom. Historické centrum púta návštevníkov farebnosőou
a upravenosőou domov a neprehliadnuteĴné sú i jeho dominanty – Kostol sv. Mikuláša, bývalý župný dom, Āi Illešházyovská
kúria. Nachádzajú sa tu viaceré múzeá a galérie - Múzeum Janka KráĴa, Jánošíkovo múzeum, expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa, Galéria P. M. Bohúļa, ap. V podzemných priestoroch Múzea Janka KráĴa sa nachádza rozsahom neveĴká,
ale obsahom jedineĀná expozícia známa ako Mikulášska muĀiareļ. V blízkosti miest, kde pred tromi storoĀiami prebiehal
súd s legendárnym zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom, dnes návštevníci môžu vidieő zápisnice o jeho dobrovoĴnom i trpnom vypoĀúvaní, ktoré spolu s historickými muĀiarenskými nástrojmi ako dereš, škripec Āi španielska Āižma približujú metódy, akými bol vedený súdny proces s Jánošíkom i dobu, v ktorej žil. Historické centrum je pešou zónou s obchodmi,
reštauráciami, cukrárļami, kaviarļami a v lete s viacerými vonkajšími sedeniami. Príjemné prostredie, fontána Metamorfózy,
množstvo zelene a laviĀiek robia z pešej zóny obĴúbené miesto oddychu, ktoré poĀas celého roka spestrujú mnohé podujatia. TradiĀné a veĴmi obĴúbené sú StoliĀné dni, Mikulášske leto, Āi Mikulášsky jarmok. Prejdite cestou cez Benice, Andice
a Galovany do Svätého Kríža. Za obcou sa nachádza drevený artikulárny kostol, ktorý je najväĀším dreveným kostolom
v Strednej Európe. Bol tu prenesený poĀas výstavby Liptovskej Mary v rokoch 1974 až 1982 zo zatopenej obce Paludza. Bol
vystavaný v roku 1693. V interiéri je barokový oltár, kazateĴnica, kamenná krstiteĴnica, maĴby s biblickými výjavmi, lustre
z benátskeho skla a organ. Kostol má kapacitu 6000 osôb a je postavený bez jediného klinca. Pozoruhodnosőou je, že majster Lang pri jeho výstavbe nepoužíval žiadne projekty, pretože nevedel Āítaő ani písaő a pri práci sa mohol spoĴahnúő len
na vlastné tesárske skúsenosti. Po obhliadke kostola pokraĀujte v príjemnej trase cez obec Lazisko do PavĀinej Lehoty, kde
si prídu na svoje nie len lyžiari (v zime) a nadšenci adrenalínových jázd (v lete). Letná horská bobová dráha Žiarce je prvá
dráha svojho druhu na Slovensku. Má dİžku 1000 metrov s prevýšením 113 m, 16 zákrut a 6 terénnych vİn. Okolie PavĀinej
Lehoty sa doslova ponúka na celoroĀné športové vyžitie- od januára 2010 už po novom náuĀnom chodníku v dİžke 10 km.
NáuĀný chodník je oznaĀený 11-timi informaĀnými panelmi so zaujímavými informáciami a fotograÀami z tohto prostredia
a je čalším rozšírením ponuky pre všetky vekové kategórie našich klientov, zvlášő pre rodiny – pešia turistika/bicykel/bežky.
Oddychová prechádzka vedie k vyhliadke na Západné Tatry, ChoĀské Vrchy a kopce Fatry. Pri troške fantázie a za pomoci
hintu, tu urĀite nájdete aj skrýšu. Fotoaparáty si prepnite do panoramatického režimu - skutoĀne to stojí za to. Ak budete
pokraĀovaő v trase do obce Bodice, narazíte na zaujímavoső obce, ktorou je bodický rybník - malý chránený areál v katastri
ĀiastoĀne ohraniĀený tokom krištáĴovo Āistej horskej vody Demänovky, ktorá vyviera z jaskýļ. V Demänovskej doline a v jej
okolí vôbec môžete nerušene pozorovaő lesnú zver – srnky, zajace a Āerpaő energiu s jedineĀnej prírody. Cez Demänovú
prejdite opäő do Liptovského Mikuláša. Poslednou príjemnou zastávkou môže byő Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka v L. Mikuláši. Oddychový charakter mu dodáva aj zatrávnené okolie, zatrávnené stupļovité tribúny
a množstvo mostíkov, cestiĀiek a laviĀiek. Areál je v prevažnej miere využívaný vodnými slalomármi, no svoje
miesto si tu nachádzajú aj raftery a ródeisti. Odchoval najviac olympijských víőazov, medzi ktorých bezpochyby
patria Michal Martikán alebo Elena Kaliská. Divoké vody tohto areálu môže využiő aj verejnoső včaka športovej agentúre, ktorá tu prevádzkuje komerĀný rafting a požiĀovļu vodáckej výstroje.

Trasa Ā. 12 – ZA POZNANÍM REMESIEL

Podtureļ – Borová Sihoő – Liptovská Porúbka - KráĴova Lehota – Svarín
– ÿierny Váh - Maša – Hrádocký hrad – Liptovský Hrádok

Vavrišovo – Pribylina – Múzeum liptovskej dediny – železniĀka (lokomotíva)
- RaĀkova dolina a späő

foto: Borová Sihoő, Liptovský hrádok - národopisné múzeum, Svarín - priehrada ÿierny Váh, Svarín - Lesnícky cintorín

foto: Vavrišovo - múzeum, ÿiernovážska železnica - Skanzen Pribylina, Pribylina – Múzeum liptovskej dediny, RaĀkova
dolina

Okolie Liptovského Hrádku je veĴmi rozmanité a zaujímavé. ZaĀnite na ceste medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom v náruĀí
mocných „strážcov“, Západných a Nízkych Tatier, v malebnej obci zvanej obec Podtureļ. Za posledné roky sú tu využívané a obĴúbené cyklotrasy pre všetky vekové karegórie. Poza obec popri Váhu pokraĀujte na Borovú Sihoő, do prostredia vyhĴadávaného najmä v lete vodákmi,
ktorí splavujú rieky Váh a Belá. Stany a karavany, vôļa peĀenej klobásky, skupinky turistov, gitara, trampské pesniĀky – to všetko vytvára
úchvatnú, neopakovateĴnú prázdninovú atmosféru. Popri brehoch rieky Váh sú po oboch stranách nenároĀné chodníĀky, ktoré ponúkajú príležitoső na prechádzky s prívlastkom „oddychové“. Jedna z týchto cestiĀiek vedie popri prameni, pri ktorom je schovaná keška. UrĀite si na čalšiu
cestu naberte blahodarnej vody z prameļa - kyseĴky. Pozdİž hranice ochranného pásma NAPANT prejdite do obce Liptovská Porúbka. Obec
leží v chránenej oblasti juhovýchodnej Āasti Liptovskej kotliny pod Nízkymi Tatrami v blízkosti Liptovského Hrádku. VeĴká Āaső chotára je
v oblasti NAPANTu (Národný park Nízke Tatry). Najcennejšie Āasti chotára sú súĀasőou maloplošných chránených území: Národná prírodná
rezervácia Ohnište a Prírodná pamiatka Mašiansky balvan. Z Liptovskej Porúbky prejdite do KráĴovej Lehoty. KráĴovu Lehotu založili
koncom 13. až zaĀiatkom 14. storoĀia kráĴovskí služobníci, majúci za úlohu strážiő lesy a poĴovný revír. Kým nevybudovali osadu, dal im
kráĴ úĴavu na daniach – kráĴovu lehotu. V KráĴovej Lehote a jej okolí boli veĴmi dobré spádové pomery na využívanie vodnej energie na
poháļanie strojov. Na rieke Váh i potokoch Bocianka a Hybica boli mlyny, píly, dubárne, stupy, hámre. Pre zvedavcov a veĀných objaviteĴov
bude skvelou atrakcou obec Svarín, ktorý vznikol ako lesnícka osada. Údolím ÿierneho Váhu viedla ÿiernovážska lesná železnica, ktorá mala
v osade zastávku. Krásnou trasou na cyklotúry je aj cesta k vodným nádržiam ÿierny Váh – hornej alebo dolnej, ktoré patria k obci ÿierny
Váh. Významná lesnícka osada sa stala známou hlavne po vybudovaní preĀerpávacej vodnej elektrárne ÿierny Váh, ktorá je najväĀšou vodnou
elektrárļou na Slovensku. Do konca minulého storoĀia sa po ÿiernom Váhu a jeho prítokoch splavovalo drevo z celého veĴkého komplexu
lesov povodia. Na hornom toku takmer všetkých potokov sú pozostatky hrádzí ešte dnes. V obci ÿierny Váh môžete nájső veĴmi romantické
miesto - Lesnícky cintorín. Minuloső osady ÿierny Váh sa obdivuhodne zrkadlí v jej pamiatkovo chránenej architektúre. Na skalnom výbežku,
dominante osady, stojí kaplnka a nečaleko nej zvonica obklopená náhrobníkmi - miesto piety a spomienok, ktoré siahajú do zaĀiatku 19. storoĀia. Kaplnku a zvonicu obklopuje starobylý cintorín, kde boli pochovávaní lesní zamestnanci hrádockého komorského panstva a ich rodinní
príslušníci. Najstarší hrob je datovaný rokom 1812. Na cintoríne sú pochovaní jednoduchí Ĵudia, ktorých život bol zviazaný s lesom i významné
postavy slovenského lesníctva z dávnej i nedávnej minulosti. Keč opustíte ÿierny Váh, prejdite späő do Svarína, KráĴovej Lehoty. Prejdite na
pravú stranu Váhu a chočte cez obec Hlboké. Prídete do obce Maša, kde nájdete veĴmi zaujímavú expozíciu baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok.(őažba zlata na Magurke, Kriváni a v Bocianskej doline, nízkotatranské ložiská železa a ich využitie, akumulácie antimonitového
zrudnenia v Dúbravskej a KlaĀianskej doline, liptovské maše a hámre v 18. a 19. storoĀí). Expozícia je umiestnená v pôvodnej budove väznice
a klopaĀky, ktoré tvorili súĀaső hrádockého železiarskeho podniku z konca 18. storoĀia. CieĴovým bodom je mesto Liptovský Hrádok, kde
môžete navštíviő viacero pozoruhodností. Hrad Hrádok patrí svojou topograÀckou polohou do Horného Liptova a tvorí neodmysliteĴnú súĀaső
jeho starších dejín. V okolí hrádockého hradu založili najskôr osadu zloženú z rodín lesníckych a štátnych úradníkov. V roku 1728 postavili
soĴný sklad Mrovník, do ktorého dovážali soĴ zo Solivaru. Vznik Liptovského Hrádku úzko súvisí s rozvojom hrádockého panstva po jeho
odkúpení kráĴovskou komorou v roku 1731. Jadrom osady sa stala ulica tiahnuca sa od hradu smerom na juh. Lipové stromoradie, ktoré je také
typické pre túto ulicu, ako aj pre celý Liptovský Hrádok, vysadili v roku 1777. PokraĀovalo z tejto ulice popri Váhu k čalšej bývalej osade
Prekážka popred už spomínaný soĴný sklad. ZlúĀením oboch osád vznikol Liptovský Hrádok. V 80. rokoch postavili v Liptovskom
Hrádku budovy pre komorský lesný úrad a prefektúru a v 90. rokoch rímsko – katolícky kostol v slohu ĳudovíta XVI. Rozvoj mesta
však najviac podporili lesotechnické stavby ako píly, hrable, vodné nádrže, sklady, pltiská, ktoré sa tu v hojnej miere zaĀali stavaő
na konci 18. storoĀia, najmä 1. parná píla, pochádzajúca z prvej polovice 19. storoĀia. V blízkosti mesta sídli gotický hrad zo 14.
storoĀia Hrádocký hrad (Nový hrad, Hrádok, ap.) V súĀasnosti tu nájdete zrúcaniny hradu, pretože vyhorel v roku 1809. Hrad
je možné pozrieő si zvonku. Pri vstupnej bráne je v prevádzke reštaurácia a neskôr bude prístupné aj nádvorie. Trasu ukonĀíte
opäő v Podtúrni po ceste Ā. 18.

Nečaleko od Liptovského Hrádku sa nachádza malebná obec Vavrišovo. História obce siaha až do roku 1230. Pamätným sa
stalo Vavrišovo v kuruckej vojne, ktorá sa viedla v roku 1709. Vavrišovo spolu s okolitými obcami v roku 1703 vyhorelo do
tla, no ako jediná v vyhorených obcí bola znovu vybudovaná. Tohto roku (2010) sa uskutoĀnil už druhý roĀník „Bitky pri
Vavrišove“ – rekonštrukcia bitky kurucov proti labancom. Pri tejto príležitosti bolo vybudované Múzeum Bitky pri Vavrišove. Budovu múzea dopİļa vyhliadková veža, s jedineĀným výhĴadom na rieku Belá, hrebeļ Západných Tatier a majestátny Kriváļ. Udalosti, ktoré predchádzali tejto bitke sú charakterizované odporom šĴachty a poddaného Ĵudu proti Habsburgovskej vláde, ktorý vzrástol najmä po Bratislavskom sneme r. 1687. Opatrenia, ktoré boli na sneme prijaté obmedzili stavovské
privilégia a záujmy šĴachty. Všeobecná nenáviső vyústila do stavovského povstania, ktoré viedol František Rákoczi II. V roku
1704 sa do rúk Rákocziho kurucov dostalo celé Slovensko. Vojnové pustošenie najviac postihlo poddaný Ĵud. V spomínanom roku vyhoreli obce Vavrišovo a Kokava. Kurucké vojsko však v roku 1708 utrpelo porážku v bitke pri TrenĀíne. Nastal
zlom vo vojenských akciách Rákocziovského povstania. Jedna s posledných bitiek tohto povstania sa odohrala v okolí obce
Vavrišova. PokraĀovaním v trase do Pribyliny narazíte na najmladšie prírodné múzeum na Slovensku - Múzeum liptovskej
dediny v Pribyline. Toto múzeum bolo založené pred dvanástimi rokmi, aby sa zachránil pamätný, historický, hnuteĴný
i nehnuteĴný majetok. Vtedy mohla verejnoső obdivovaő jeho prvú Āaső. V skanzene sú prevažne stavby zo zátopovej oblasti
Liptovskej Mary a z niektorých obcí horného a dolného Liptova. Dedinský život je zaznamenaný tradiĀnými domĀekmi,
obydlím želiara, krajĀíra, kováĀa, kolára Āi robotníka. Spôsob života vyššej vrstvy obyvateĴstva dokumentuje dom richtára,
zemiansky dom a kaštieĴ z Parížoviec. TradiĀným objektom prírodného múzea je aj škola z Valaskej Dubovej. Zaujímavou
dominantou areálu skanzenu je gotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary. Toto modelové prostredie je kópiou minulého
života Ĵudí. Poukazuje na sociálne i spoloĀenské rozdiely obyvateĴov. Múzeum ponúka návštevníkom aj množstvo kultúrnych
programov, ktoré sa konajú pred kaštieĴom. Sú to folklórne, ale i historické podujatia. KaždoroĀne sa konajú i veĴké tematické
akcie OvĀiarska nedeĴa, HasiĀská nedeĴa, VĀelárska nedeĴa, Deļ sv. Huberta a iné. Okrem iného máte možnoső vidieő
ukážky Ĵudových remeselných techník, školu Ĵudových remesiel, vystúpenia folklórnych skupín, súborov a Ĵudových hudieb, koncerty kostole a kaštieli, ukážky historických bojových umení, sokoliarstva, ochutnaő Ĵudové špeciality, destiláty,
medovinu, víno, syry, prípadne sa zosobášiő. UrĀite nevynechajte ani obhliadku Považskej lesnej železniĀky Liptovský
Hrádok. Lesná železniĀka v Liptovskom Hrádku sústrečuje mobiliár bývalej ÿiernovážskej lesnej železnice, ktorej výstavba
sa zaĀala v roku 1913, na základe povolenia Uhorského štátneho lesného úradu v Liptovskom Hrádku. Okrem nákladnej
sa prevádzkovala aj osobná doprava, úradne povolená od roku 1932. Táto traő viedla z Liptovského Hrádku cez
Liptovskú TepliĀku až po Zátureļ pod KráĴovou hoĴou a bola to najdlhšia lesná železnica na Slovensku. Roku
1971 bola lesná železnica Lipt. Hrádok - Lipt. TepliĀka z ekonomických dôvodov zrušená a do Múzea liptovskej
dediny v Pribyline postupne previezli parné rušne uložené na provizórne koĴajisko a neskôr aj zvyšok trate. VeĴmi príjemnou prechádzkou alebo cyklotúrou pre vás je trasa do RaĀkovej doliny (889,9 m. n. m.) v Západných
Tatrách. Nachádza sa tu lyžiarske stredisko, no okrem zjazdového a bežeckého lyžovania, si môžete vyskúšaő

