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Chcete spoznať krásny kút sveta, kochať sa jeho jedinečnými scenériami, užívať si romantiku nespúta-
nej prírody, a to všetko bez nutnosti prekonať stovky či tisícky kilometrov? Máme pre vás tip – pozván-
ku do Slovenského raja. 

Táto atraktívna oblasť s  rozlohou približne 328 km2 
sa rozkladá na území okresov Spišská Nová Ves, Poprad 
a Rožňava a  90 % jeho plochy pokrývajú lesy. Slovenský 
raj je typický bohato vyvinutým podzemným krasom, 
ukrývajúcim až 436 jaskýň, z ktorých však môže verejnosť 
vstúpiť len do jedinej, do národnej prírodnej pamiatky 
Dobšinská ľadová jaskyňa. Návštevníci, túžiaci po unikát-
nych krajinných výtvoroch, iste neobídu také miesta, aký-

mi sú Kláštorisko s reštaurovanými ruinami kláštora, po-
chádzajúceho z 13. storočia, najstaršie a najznámejšie tu-
ristické centrum regiónu Čingov, roklina Prielom Horná-
du či Tomášovský výhľad alebo Havrania skala.

Aby ste sa od toľkých pozoruhodností v  našom ma-
lom, ale o  to vzácnejšom raji nestratili, odporúčame 
vám využiť služby Oblastnej organizácie cestovného ru-
chu Slovenský raj, ktorá poskytuje komplexné informá-
cie o letných i zimných podujatiach a atrakciách na strán-
ke www.vraji.sk. Jej súčasť tvorí aj systém, umožňujúci re-
zervovať si ubytovanie vo vybranom zariadení. Veľkej po-
pularite sa v tomto období teší mobilná aplikácia „V raji“, 
ktorá prináša záujemcom príležitosť získavať cenné úda-
je priamo v teréne s možnosťou zistenia aktuálnej polohy, 
online plánovania cesty či výletu, prispôsobenia progra-
mu v prípade náhlej zmeny počasia a podobne.

Podarilo sa nám primäť vás k úvahe podniknúť cestu 
do jednej z  najpríťažlivejších končín Slovenska? Ak 
ešte váhate, azda sa tou správnou inšpiráciou sta-
ne súťaž o Kartu do raja! Na známe adresy Slovenská 
pošta, odbor komunikácie, Partizánska cesta 9, 975 
99 Banská Bystrica alebo postovezvesti@slposta.sk 
pošlite do 14. augusta správne odpovede na otázku 
„Na území ktorých dvoch samosprávnych krajov 
sa Slovenský raj nachádza?“ 

Žrebovanie rozhodne o päťdesiatich z vás, milé kole-
gyne a milí kolegovia, čo sa stanú šťastnými majiteľmi vý-
herného poukazu, ktorý oprávňuje výhercu na jeho vý-
menu za zľavovú kartu, umožňu-
júcu čerpať stanovené bonu-
sy či zvýhodnené produkty 
a  služby u  zmluvných par-
tnerov v  rámci Slovenského 
raja. Viac informácií nájde-
te na www.vraji.sk/lokalita/
karta-do-raja.


