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Slovenský raj opäť navštívia touroperátori zo štyroch krajín 

(Tlačová správa) 
 
 
Do Slovenského raja v najbližších dňoch opäť zavíta 25 touroperátorov zo Slovenska, Maďarska, 
Poľska a Českej republiky, aby v rámci workshopu pod názvom „Leto v Slovenskom raji“ 
spoznávali Slovenský raj z pohľadu cestovného ruchu v letnej turistickej sezóne. Svoju trojdňovú 
infocestu odštartujú už vo štvrtok 12. júna 2014 vo vstupnej bráne Slovenského raja – v Spišskej 
Novej Vsi. 
 
Trojdňový workshop pre touroperátorov pod názvom „Leto v Slovenskom raji“, spojený s infocestou, 
konferenciou a sprievodným programom, sa uskutoční v dňoch 12. – 14. júna 2014. Zúčastní sa ho                
5 touroperátorov z Českej republiky (Praha, Litomyšl, Bruntál, Ostrava), 5 touroperátorov z Poľska  
(Warszawa, Krakow, Tomaszów Lubelski, Gdansk), 5 touroperátorov z Maďarska (Budapest, Miskolc)           
a 10 zástupcov cestovných kancelárií zo Slovenska (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Bardejov, 
Košice, Poprad, Štrbské Pleso). 
 
Workshop je jednou z aktivít projektu „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky 
aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“, ktorý realizuje Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s 
Mikroregiónom Slovenský raj. Na realizáciu uvedeného projektu získala spišskonovoveská samospráva 
nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (v rámci 
Regionálneho operačného programu, Výzva ROP-3.2b-2010/01) a zo štátneho rozpočtu SR. 
 
Cieľom workshopu je predstaviť touroperátorom Slovenský raj z pohľadu cestovného ruchu najmä 
s ohľadom na aktuálnu letnú turistickú sezónu. Infocesta, ktorú zástupcovia domácich aj zahraničných 
cestovných kancelárií absolvujú v najbližších troch dňoch, je zameraná na prezentáciu prírodných krás, ako 
aj ponuky infraštruktúry, služieb, produktov a aktivít v národnom parku a jeho bezprostrednom okolí a na 
vyvolanie záujmu touroperátorov o zaradenie Slovenského raja do ich ponukových katalógov.  
 
Obdobný workshop, avšak zameraný na zimnú sezónu v Slovenskom raji, sa uskutočnil v januári tohto roka, 
taktiež za účasti 25 touroperátorov z krajín Vyšehradskej skupiny (V4). 
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Z programu touroperátorov 
 
Vo štvrtok (12. 6. 2014) je pre touroperátorov pripravený program priamo v Spišskej Novej Vsi. Dopoludnia 
im Slovenský raj z pohľadu cestovného ruchu predstaví úvodná konferencia v Dome bezhraničného 
priateľstva v Multi centre (viď program v prílohe). Jej súčasťou bude i prezentácia poskytovateľov 
ubytovacích služieb v Slovenskom raji, ktorí touroperátorom predstavia svoju ponuku. Následne 
touroperátori so sprievodcom absolvujú prehliadku mesta. Navštívia areál mestskej krytej plavárne a 
letného kúpaliska, zoologickú záhradu a lanový park Monkeyland v Madaras parku. Vyskúšajú si golf 
v minigolfovom parku Golf Adventure Madaras. V historickej budove Radnice ich čaká prijatie primátorom 
mesta PhDr. Jánom Volným, PhD., v obradnej sieni. Touroperátori tiež navštívia Múzeum Spiša a vystúpia 
na 87 metrov vysokú vežu Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie – najvyššiu 
kostolnú vežu Slovenska. 
 
V piatok (13. 6. 2014) sa vyberú spoznávať Slovenský raj z južnej strany priamo „do terénu“. V Stratenej 
navštívia najväčšiu ľadovú jaskyňu na Slovensku – Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá je zaradená do 
Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Ranč pod Ostrou skalou sa im predstaví so svojou 
ponukou hipoturistiky. Zážitkom pre touroperátorov bude plavba zo Stratenskej píly na Dedinky po vodnej 
nádrži Palcmanská Maša a v Mlynkách prechod cez Zejmarskú roklinu – jedinú roklinu na južnej strane 
Národného parku Slovenský raj. 
 
Posledný deň workshopu (sobota 14. 6. 2014) bude venovaný severnej strane Slovenského raja, kde podľa 
záujmu touroperátori vystúpia na najkrajší vyhliadkový bod Slovenského raja – známy Tomášovský výhľad, 
pozrú si krásy Spiša z vtáčej perspektívy počas vyhliadkového letu a tí najodvážnejší absolvujú na 
spišskonovoveskom športovom letisku parašutistický zoskok v tandeme s inštruktorom. V závere svojej 
trojdňovej infocesty navštívia stredisko Podlesok pri Hrabušiciach. V popoludňajších hodinách sa pobyt 
touroperátorov v Slovenskom raji končí. 
 
 
Bližšie informácie o projekte: 
http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/projekty/implementovane_projekty/integrovana_propag
acia_infrastruktury_cestovneho_ruchu_a_ponuky_aktivit_na_uzemi_mikroregionu_slovensky_raj/index.ht
ml?graphic=on%20and%2F%2F  
 
Prílohy tlačovej správy: 

- Program konferencie (12. 6. 2014) 
- Program workshopu „Leto v Slovenskom raji“ (12. – 14. 6. 2014) 

 
 
V Spišskej Novej Vsi 10. 6. 2014 
 
 
 
 

 
Kontakt: 
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 47 48, e-mail: svt@svt.sk  


