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                          OBJAVTE S NAMI NOVÉ MIESTA  

Program:  

 

07:00 hod odchod zo Žiliny smerom na Ružomberok do Liptovských Matiašoviec, kde sa na veľmi peknom 
mieste nachádza Kostol sv. Ladislava. Obohnaný pevnostným múrom so strieľňami a baštami zo 17. storočia, 

zastrešenými šindľovými strieškami má aj pevnostnú vežu, ktorá je staršia ako samotný kostol.  
Interiér zdobia oltáre ranného baroka. Hlavný oltár je zasvätený sv. Ladislavovi kráľovi. 

 
09:30 hod pokračovanie do Kvačianskej doliny, turistika v malebnom horskom prostredí  

s roklinami a vyhliadkami. Skalný útvar Jánošíkova hlava, vyhliadka Kobyliny, ktorá ponúka pohľad  

do údolia Kvačianky a malebná krajina so starým dreveným vodným mlynom v časti Mlyny Oblazy  
je len zlomok toho, čo príroda Liptova ponúka. 

 
13:00 hod obed v Liptovskej Sielnici – za príplatok 

 

14:30 hod pokračovanie do Lúčok, prechádzka po kúpeľoch, ktoré ležia v krásnej prírode  
na rozhraní Oravy a Liptova. Ich liečivá voda pochádza z dvoch vrtov a prinavrátila zdravie mnohým klientom.  

Liečia sa tu napr. choroby tráviaceho ústrojenstva, látkovej výmeny a žliaz z vnútornou sekréciou,  
ženské choroby a choroby z povolania. 

Pre verejnosť je otvorený AQUA – VITAL PARK, ktorého súčasťou je sedací bazén s liečivou termálnou minerálnou 

vodou s teplotou 36 °C – 38 °C, rekreačný bazén s teplotou vody 28 °C – 33 °C s rozličnými atrakciami (vzduchové 
sedadlá, protiprúd, vzduchové lehátka, vodná čaša, masážne trysky, chrliče vody, podhladinové osvetlenie)  

a saunový svet (fínska sauna, mentolová sauna, rímsky parný kúpeľ, Kneippov kúpeľ a tepidárium. 
 

V neďalekých Kalamenoch vyviera minerálny prameň Medokýš z umelého vrtu, ktorý má teplotu približne 33°C. 
Umelé jazierko s rozmermi 20 x 10 m umožňuje bezplatné kúpanie počas celého roka.  

Do oranžova sfarbená voda je mierne mineralizovaná a má silný sírny zápach. 

 
18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hodiny. 
 

Cena:20 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 
 
Nepovinný príplatok : domáce Union zájazdové poistenie 
 
Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 24 
                   
                 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY  
TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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