Turistický bus do Slovenského raja v lete 2020 s atraktívnymi
novinkami

Tlačová správa

V Spišskej Novej Vsi dňa 15.06.2020

S radosťou prinášame ďalšie pozitívne správy pre záujemcov o letnú dovolenku v Slovenskom
raji. Cestovný ruch v národnom parku počas leta 2020 opäť pomôže rozpohybovať obľúbený
spoj – Turistický bus. V mesiacoch júl a august spojí hlavné turistické destinácie na severe
i juhu Raja. Navyše, oproti predošlým sezónam prichádza Turistický bus s viacerými
atraktívnymi novinkami.
Projekt Turistický bus je už niekoľko rokov výsledkom spolupráce Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš a dopravnej spoločnosti eurobus, a.s., s cieľom
podporiť dopravnú mobilitu v území destinácie Slovenského raja počas letnej turistickej
sezóny. V uplynulých rokoch tento spoj premával iba cez letné víkendy. Po množstve podnetov
od návštevníkov sa pre leto 2020 prevádzka spoja rozširuje na celý týždeň, od pondelka až do
nedele. Navyše, Turistický bus bude vybavený aj špeciálnym prívesom až na 14 bicyklov, vďaka
čomu sa, veríme, stane atraktívnym aj pre cykloturistov, ktorým ušetrí kilometre v sedle pri
presune do a z národného parku. Možnosť naložiť a vyložiť bicykel bude na zastávkach Spišská
Nová Ves – autobusová stanica, Čingov – parkovisko, Hrabušice – OcÚ, Kopanec sedlo,
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dobšinský kopec a Dedinky. Príves bol zakúpený v rámci projektu
LAST MILE financovanom programom Interreg Europe, ktorý hľadal flexibilné riešenia
mobility.
Autobus s prívesom môžu využiť aj turisti, ktorí prídu vlakom, či už od Popradu alebo Košíc ako
atraktívny spôsob prepravy z mesta priamo do srdca národného parku.
Cenník prepravy Turistickým busom bude vychádzať zo štandardných taríf prepravcu eurobus,
a.s. Držitelia Turistickej karty Slovenský raj & Spiš môžu pri preprave turistickým busom využiť
zľavu vo výške až 50% z ceny lístka. Grafikon spoja je zverejnený na oficiálnej webovej stránke
OOCR Slovenský raj & Spiš, www.vraji.sk, a je rovnako súčasťou cestovných poriadkov na
stránke cp.hnonline.sk.
Veríme, že si letný bus aj počas leta 2020 nájde množstvo spokojných cestujúcich a čiastočne
napomôže aj k odľahčeniu Slovenského raja od individuálnej osobnej automobilovej dopravy.

