POZNÁVACÍ ZÁJEZD SLOVENSKO 2012
Ve dnech 30.6. – 8.7.2012 se uskutečnil

účastníci udělali plavbu na raftu po Dunajci,

každoroční poznávací zájezd na Slovensko -

a jízdu na kolech po Pieninském národním

Polsko, který organizuje ZO VOS UJEP

parku.

společně s KTMI FVTM pro pracovníky UJEP

posezení, při kterém účastníci ochutnali

a jejich rodinné příslušníky. Účastníci byli

kotlíkový guláš, zauzeného pstruha a ovčí

v Červenom

sýry. Mohli si poslechnout živé vystoupení

ubytováni

v penzionu

Pltník

Uskutečnilo

se

i

tzv.

goralské

Kláštore u řeky Dunajec na samé hranici

goralské

s Polskem v centru Pieninského národního

a zatančit si při ní. Uskutečnila se soutěž

parku. Strava polopenze, snídaně včetně

ženských a mužských týmů v řezání dřevěné

zákusku a večeře – polévka a hlavní jídlo.

klády na čas a zatloukání hřebíků na co

Při cestě na Slovensko se uskutečnila

nejmenší počet úderů. Uskutečnily se výstupy

zastávka a prohlídka solných dolů ve Věličce

na Sokolici a Tři koruny na polské straně,

v Polsku u Krakova, které jsou světovým

návštěva v Zakopaném a jízda lanovkou na

unikátem a památkou UNESCO.

Kasprowy Vierch, prohlídka hradu Niedzica,

Každý den se uskutečnily výlety dle předem

muzea kočárů a saní, plavba lodí po

připraveného

byl

přehradě, koupání. Výstup do Vysokých Tater

nasměrován do oblasti poznávací, turistické

– na Tatranskou Lomnici, na Skalnaté pleso,

a relaxační. Např. prohlídka hradu Ĺubovňa

výstup na chatu Plešivec, prohlídka Belianské

(účastníci zde shlédli i ukázky výcviku

jaskyně.

dravých ptáků na nádvoří hradu a polské

Restaurace

programu,

který

kapely

v jejím

Penzionu

tradičním

Pltník

kroji,

umožňovala

Ľubovnianského

celodenní posezení v krásném a pohodovém

skanzenu a středověkého vojenského tábora

prostředí přímo na břehu řeky Dunajec, až do

pod hradem Ĺubovňa. Koupání v minerálních

pozdních hodin.

lázních

v největším

Poznávací zájezd Slovensko 2012 proběhl za

travertinovém jezírku na Slovensku. Část

nádherného slunečného počasí a pár deštíků

účastníků

jen napomohlo ke zpříjemnění pobytu.

korunovační

klenoty),

Vyšné

si

Ružbachy

udělala

turistický

výšlap

z Velkého Lipniku do Vyšných Ružbach.
Uskutečnila se plavba na pltích po řece
Dunajec. Zastávka na vrchu Tokárně nad

Ing. Petr Majrich

Velkým Lipnikem s nádherným výhledem na

foto:

Vysoké

Tatry

kartuziánského

a

Pieniny,

kláštera

Červený

prohlídka
Kláštor

(místo legendy a filmu o létajícím mnichu
Cypriánovi). Individuálně si někteří zdatní

Radka Šplíchalová
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JÍDELNA

PLAVBA NA PĹTÍCH

PENZION PLTNÍK

TŘI KORUNY NA POLSKÉ STRANĚ

