
Čiernohronská železnička 
Dnes premáva z Čierneho Balogu na tri smery – Vydrovo, Dobroč a Šánske od Veľkej noci 
do 15.9. každý deň. Počas letných prázdnin chodia denne i parné lokomotívy. Počas 
celého roka je možné objednať si mimoriadny vlak i so sprievodným programom. 

 

https://horehronie.sk/ciernohronska-zeleznicka 

 

Vodná nádrž Krpáčovo 
V rekreačnej oblasti Krpáčovo sa nachádza umelo vybudovaná vodná nádrž Krpáčovo. 
Okrem rybolovu sa využíva počas letnej sezóny na kúpanie alebo na vodné športy. Nádrž 
a jej priľahlé okolie disponuje ideálnymi podmienkami pre osvieženie jednak pre turistov 
po návrate z vyčerpávajúcich túr, ako aj pre hostí z neďalekých ubytovacích zariadení.  

 

https://horehronie.sk/krpacovo 
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Hrad Slovenská Ľupča 
Národná kultúrna pamiatka Hrad Ľupča stojí nad obcou Slovenská Ľupča od 13. storočia 
na návrší posledného výbežku Nízkych Tatier. 

 

https://horehronie.sk/hrad-slovenska-lupca 

 

Wellnes a oddych 
Aktívny oddych znamená aj dokonalý relax po náročnom dni na svahu, pokoj na duši a 
znovuzrodenie tela Vám prinášajú top wellness a SPA zariadenia pre náročnú klientelu, 
romantické okamihy i priestor na zábavu pre rodiny s deťmi.  

Wellnes si môžete vychutnať v nasledovných zariadeniach: Salaš Zbojská, Hotel Srdiečko, 
Hotel Stupka, Hotel Bystrá, Hotel Partizán. 

 

https://horehronie.sk/wellnes-a-oddych 

 
Bystrianska jaskyňa 
Aj Horehronie skrýva podzemné krásy a tajomstvá. Bystrianska jaskyňa je 
najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými 
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tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými 
klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu. Prehliadkový okruh má dĺžku 
580 m a je takmer bez prevýšenia (26 schodov). Jaskyňa je prístupná aj pre imobilných 
návštevníkov. Prehliadka trvá 45 min. Teplota v jaskyni je od 5,7 do 6,7°C. 
 

 
 
 
https://horehronie.sk/bystrianska-jaskyna 

 

Vodná nádrž Tále 
Vodná nádrž Tále sa nachádza pri hoteli Partizán v Nízkych Tatrách v turistickom 
stredisku Bystrá dolina-Tále. Do areálu vodnej nádrže je povolený vstup len pre 
držiteľov Karty Horehronca a Horehronie Region Card a kúpanie je na vlastné 
nebezpečie. 

 

https://horehronie.sk/vodna-nadrz-tale 

 

Viac tipov na : https://horehronie.sk/aktivity/tipy-

na-vylety 
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