
 

 

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje v nedeľu 

6. novembra 2022 poznávací výlet z Kalamien do Lúčok. 

Na jesenný výlet za spoznávaním okolia sa vyberieme do Kalamien, z ktorých prejdeme do Lúčok. 

Náučný chodník Plieška (Cyrila a Metoda) nás prevedie z Kalamien popod vrch Plieška do Lúčok. 

Chodník je spojnicou prírodného kúpaliska v Kalamenoch a kúpeľov v Lúčkach. 

Popis trasy: Od kostola v Kalamenoch, kam sa dopravíme autobusom, sa vyberieme k lesu, kde 

sa nachádza prírodné kúpalisko nazývané „jama“. Pri upravenej jame s teplou minerálnou vodou 

začína/končí náučný chodník. Okrajom lesa vyjdeme na hrebeň oddeľujúci Kalameny od Lúčok 

a zídeme do kúpeľného areálu. Trasa je mierne náročná a miestami môže byť blatistá a šmykľavá. 

Trasa je svojou dĺžkou, prevýšením a terénom len mierne náročná. Preto je vhodná aj pre malé deti. 

Podľa toho, koľko nám ostane času, si v Lúčkach pôjdeme pozrieť oboru s diviakmi a pristavíme sa 

pri vodopáde.  

Časový harmonogram: Z Kalamien sa vyberieme po žlto značenom turistickom chodníku do ústia 

Kalamenskej doliny. Z ústia pokračujeme modro značeným turistickým chodníkom popod vrch 

Plieška do kúpeľného areálu. K zastávke autobusu nás dovedie červeno značený turistický chodník. 

Trasu absolvujeme pomalým vychádzkovým tempom a prejdeme ju asi za 1,5 až 2 hodiny. 

Vybavenie: Dobrá nálada a v prípade horšej predpovede počasia vhodné oblečenie a obuv. 

Turistické palice odporúčané. 

Prevýšenie a vzdialenosť: cca 170 m / 3 km 

Mapa: Chočské vrchy 

Zraz: 12:00 hod. na autobusovej stanici v Ružomberku. Odchod autobusu do Kalamien o 12:10 hod. 

Predpokladaný návrat: autobus z Lúčok do Ružomberka o 15:00 hod. 

Peši 

Obtiažnosť: I 

Informácie: Kolčák 0907 332 359 

Účastníkom akcie odporúčame mať poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby, ak 

nemajú, tak idú na akciu na vlastné nebezpečie a všetky náklady spojené s nákladmi na záchranné 

akcie Horskej služby si budú hradiť z vlastných zdrojov!   Poistku si môžete uzavrieť aj v 

Informačnom centre Ružomberok.  


