Turistický zájezd do
SLOVENSKÉHO RÁJE
1.2. – 3.2.2019
Jedná se o zimní turistiku nádhernou krajinou Slovenského Ráje, kterou dotváří zamrzlé vodopády.
Národní park Slovenský Ráj se nachází ve východní části Slovenska, v roce 1954 byl vyhlášen za chráněnou
krajinnou oblast a od roku 1988 je národním parkem. Má rozlohu 19 763 hektarů. Řeky Hornád, Hnilec a potoky
Velký Sokol, Suchá Belá a Biely potok ho rozdělují na několik plošin a vytvářejí v něm charakteristické rokliny
s vodopády, soutěsky a jeskyně (Dobšinská ledová jeskyně). Slovenský Ráj je se svými krasovými útvary, horskými
bystřinami s mnohými vodopády, soutěskami a roklinami jedinečný přírodní útvar.
PROGRAM: budeme podnikat jednodenní vycházky kolem zamrzlých vodopádů Slovenského Ráje
Sobota: Suchá Belá – Kláštorisko – Malý Kyseľ - Podlesok (po turistice návštěva termálu)!
Neděle: Tomášovský výhlad a Prielom Hornádu.
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA A JE MOŽNÉ SI INDIVIDUÁLNĚ ZVOLIT TRASU.
CENA:
2250,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a stravu
Ubytování je zajištěno ve Vrbově (150m od termálů) ve 2 lůžkových pokojích.
Stravování je zajištěno formou polopenze (začíná v sobotu snídaní a končí snídaní v neděli).
POJIŠTĚNÍ: na pojištění léčebných výloh je nutné se informovat u své zdravotní pojišťovny.
Podle zákona se na Slovensku za zdravotní péči připlácí a platí se i zásah horské služby.
OSTATNÍ: na Slovensko potřebujete platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
Cestou většinou není možné nabrat vodu a zakoupit potraviny, proto je vhodné nosit si je sebou. Počasí
v horách se může často měnit a proto je nutné sebou nosit věci proti slunci, zimě i proti vodě. Nezapomeňte na
pohodlné a prošlápnuté boty ať nemáte puchýře. V zimním období se brzo stmívá,
proto si vezměte také dobrou baterku (může se hodit). Hodí se i hole, případně nesmeky.
DOPRAVA:

Odjezd autobusu v pátek 1.2.2019
z Tovačová v 16 00 od sportovní haly,
z Kroměříže 1630 z Hanáckého náměstí
Po domluvě je možné přistoupit kdekoliv cestou.
Návrat v neděli 3.2.2019 ve večerních hodinách

Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944

www.klubpoutniku.cz

