Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje v nedeľu 10.
apríla 2022 prechádzku v okolí Ludrovej.
Na druhej jarnej prechádzke sa vyberieme do obce Ludrová, kde sa prejdeme na tri kopce nachádzajúce
sa priamo nad obcou.
Trasa bude viesť k miestnemu kostolu, odkiaľ sa budeme pohybovať už len po lúkach. Na trase sa budeme pohybovať v
strmšom teréne, ktorý môže byť v závislosti od aktuálnych podmienok šmykľavý. Trasa nie je vhodná pre úplne malé deti,
avšak deti od štyroch rokov by ju mali s pomocou rodičov zvládnuť bez väčších problémov. Pre starších menej pohyblivých
ľudí trasa nie je vhodná. Prevýšenie, ktoré vystúpime, je asi 200 metrov. Celá trasa má asi 6 km. (Krátky variant len v Ludrovej
má asi 3 km.) Jedinými problémami na trase môžu byť strmé a šmykľavé výstupy a zostupy na vrcholy kopcov. Cestou si
porozprávame niečo o miestach, kadiaľ sa budeme pohybovať a o okolí, ktoré budeme vidieť. Z trasy je za pekného počasia
množstvo výhľadov do okolia, ktoré robia trasu atraktívnejšou. Základná trasa, ktorú budeme absolvovať, počíta s tým, že
pešo po lúkach prejdeme do Ružomberka na Bystrickú cestu k najbližšej zastávke MHD. V prípade horšieho počasia alebo
podmienok sa môžeme vrátiť späť do Ludrovej, odkiaľ sa autobusom vrátime späť do Ružomberka.
Popis trasy: Trasu začneme v Ludrovej na autobusovej zastávke (Ludrová,,Jednota), kam sa dopravíme autobusom z
Ružomberka. Pokračovať budeme ku kostolu. Pred kostolom vyjdeme na lúčny svah Stráne, na ktorej sa nachádzalo hradisko
z doby železnej. Prejdeme ku krížu v blízkosti vrcholu a vrátime sa ku kostolu. Pokračujeme pomedzi domy smerom k lesu,
odkiaľ vyjdeme na ďalší vrchol, na ktorom sa nachádzalo hradisko s názvom Pancová. Z Pancovej zídeme späť do sedielka,
z ktorého sa prehupneme na tretí vrchol Jakubcová. V tomto momente sa môžeme vrátiť späť do Ludrovej alebo pokračovať
do Ružomberka. Cestou do Ružomberka budeme musieť zísť trochu strmším lúčnym terénom do blízkosti lomu, nad ktorým
sa nachádza kaplnka. Od kaplnky vyjdeme ešte trochu do kopca a zvyšok trasy pokračujeme zväčša mierne dolu lúčnym
kopcom až k pamätníku, ktorý pozostáva z dela na okraji Ružomberka. V záverečnej časti trasy sa už len prejdeme na
najbližšiu zastávku MHD.
Časový harmonogram: Trasu absolvujeme pomalým vychádzkovým tempom asi za 3 hodiny.
Vybavenie: Dobrá nálada a v prípade horšej predpovede počasia vhodné oblečenie a obuv. Turistické palice odporúčané.
Prevýšenie a vzdialenosť: 200 m / 6 km
Mapa: Nízke Tatry západná časť
Zraz: 11:50 hod. na autobusovej stanici v Ružomberku. Odchod autobusu do Ludrovej je o 11:55 hod.
Predpokladaný návrat: do Ružomberka 15:30. (Pre kratší variant: autobus z Ludrovej do Ružomberka o 14:40 hod.)
Peši
Účastníkom akcie odporúčame mať poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby, ak nemajú idú na akciu
Obtiažnosť: I
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.
Informácie: Kolčák 0907 332 359

