POZNÁVACÍ ZÁJEZD SLOVENSKO 2013
Slovensko –Počúvadlo - Pieniny - Polsko – Vysoké Tatry

ve dnech 4.7. – 14.7.2013
Datum
4.7.
čtvrtek

Program

Poznámka

Odjezd autobusu:
24:00 hod. z Děčína – autobusové nádraží

00:30 hod. z Ústí nad Labem před autobusovým nádražím
08:00 hod. Příjezd do Trenčína
5.7.

09:00 – 12:00 hod. – prohlídka Trenčianského hradu

pátek

12:00 hod. – odjezd autobusu do chaty Lodiar (Jazero
Počúvadlo) obec Počúvadlianské Jazero u
Banské Štiavnice
17:00 hod. – večeře

Trenčiansky hrad
Tel.č.:
+421 32 / 743 56 57
E-mail:
hrad@muzeumtn.sk
Vstupné:
Veľký okruh:
Dospelí:
4,50 €
Deti, štud., dôchod.: 2,50 €
Malý okruh:
Dospelí:
3,00 €
Deti, štud., dôchod.: 1,50 €

08:00 hod. – snídaně
Vstupy:

6.7.
sobota

09:00 hod. – odjezd autobusu směr Banská Štiavnica (od r.
1993 UNESCO památka) - Slovenské banské múzeum
založené v roce 1927, Nový zámok (Panenský hrad) z roku
1571, Starý zámok, Kalvária z roku 1751, Klopačka z roku
1681 v barokovém slohu, zámek Svätý Antol (6 km) atd.
17:00 hod. – odjezd autobusu
18:00 hod. – večeře

07:00 hod. – snídaně
08:00 hod. - odjezd autobusu
Vstupy:
7.7.
Neděle

09:00 – 12:00 hod. – Kremnica - prohlídka muzea a ražby
nových minci,
další možnosti:: numizmatická expozice muzea mincí a
medailí, kremnický městský hrad, barbakan, opevnění města.
12:00 hod. - odjezd autobusu směr penzion Pltník (Pieniny)
18:00 hod. – večeře

Vstupy:
07:30 hod. – snídaně

8.7.
pondělí

08:30 hod. – odjezd autobusu
Polsko – doliny Vysokých Tater – Zakopané – Doliny
Možnosti:
dolina Chochołowska, dolina Kościeliska, dolina
Gasienicowa, doliny Pieciu Stawów, oblast Morskiego oka
atd.
další možnosti: Lanovka Kuźnice - Kasprowy Vierch (1987m,
délka 4,3 km), ozubená dráha na Gubalówku, pěší zóna
Krupówki
16:30 hod. – odjezd autobusu
18:00 hod. – večeře

08:00 hod. – snídaně
GORALSKÝ DEN

9.7.
úterý

09:00 hod.
Plavba na „pltích“ po Dunajci
12:30 hod. – odjezd autobusu od horské chaty Lesnica

Vstupy:

13:00 hod
Návštěva salaše, práce na salaši s ukázkou výroby sýru,
malá ochutnávka výrobků ze salaše.
19:00 - 24:00 hod
Goralské posezení
Večeře s goralskou hudbou

08:00 hod. – snídaně
Volný den (odstávka autobusu)
Vstupy:

10.7.

09:00 hod. - 18:00 hod
í 1 varianta: pěší turistika v okolí Pienin nebo na kolech
(možnost zapůjčení), např. kolem Dunajce až do Szczawnice
(Lázeňské středisko v Polsku), výstup na Tři koruny z polské
strany, Haligovské skály – Lesnické sedlo, prohlídka
kartuzianského kláštera Červený Kláštor atd.

středa
2. varianta : minerální lázně Vyšné Ružbachy
Koupání celý den,
3. varianta - turistika VYSOKÉ TATRY
U varianty 2 – 3 zabezpečení mikrobusu!
18:00 hod - večeře
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07:00 hod. – snídaně
07:30 hod. - odjezd autobusu
Vstupy:

11.7.
čtvrtek

10:00 hod. - 16:00 hod
Polsko – Krakov
Královský zámek Wawel (památka UNESCO), královská
katedrála a krypta, královské hrobky. královská klenotnice
a zbrojnice, staré město s malebnými Sukiennicemi a
kostelem Panny Marie, obvod Kazimierz- židovská čtvrť,
Národní muzeum, ulice Floriańska atd.
16:00 hod. – odjezd autobusu
18:00 hod - večeře

08:00 hod. – snídaně
09:00 hod – odjezd autobusu

12.7.
pátek

10:00 hod – 12:00 hod městský hrad Kežmarok (jiné
možnosti starý trh – ulice z 13 století, starý dřevěný a nový
evangelický kostel s byzantskými prvky atd.)
12:00 hod – odjezd autobusu
13:00 – 16:00 Spišský hrad - nejrozsáhlejší hradní zřícenina
na Slovensku po rekonstrukci a s expozicí
16:00 hod. – odjezd autobusu
18:00 hod - večeře

08:00 hod. – snídaně
13.7.
sobota

10:00 hod – 18:00 hod
Volný den – individuální turistika a sportování
18:00 hod - večeře

07:00 hod. – snídaně
14.7.
Neděle

08:00 hod – odjezd autobusu přes Polsko do Ústí nad Labem
a Děčína
19:00 hod. – předpokládaný příjezd do Ústí n. L. a Děčína
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Vstupy:

Horská Chata Lodiar
Nachází se v Štiavnických vrchoch několik desítek metrů od Počúvadlianského jazera.

Penzion Pltník
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV,
rádiem a telefonem. V areálu penzionu je přístav pltí, fotbalové a volejbalové hřiště, piknikové
posezení s krbem a grilováním, ohniště, bufet s letní terasou s výhledem na řeku, půjčovna raftů,
whirlpool, sauna, masáže atd.
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Penzion Pltník je situovaný v překrásném prostředí vstupní brány do Pieninského národního
parku. Leží přímo na břehu řeky Dunajec s krásným výhledem na dominantu Pienin – vrch Tři
koruny. Nejznámější atrakcí této oblasti je splav řeky Dunajec na pltích skrz pieninský kaňon.
Skloubením pěší turistiky, cykloturistiky, vodních sportů, s bohatou historickou, kulturní
a folklórní tradicí, a napojením na turistické možnosti v Polsku přes nově vybudovanou lávku
přes řeku Dunajec se celý region Pieninského národního parku a Zamaguří stává mimořádně
atraktivním.

Cena zájezdu:
Celkem:

cena 7 450,- Kč (z toho autobus 1 700 Kč)

V ceně zahrnuto:
- autobus pro dopravu účastníků zájezdu na Slovensko a zpět, a na všechny akce plánované
v rámci programu
- 9 x ubytování
- 9 x polopenze (snídaně: výběr z 12 menu, večeře: polévka + hlavní jídlo)
- turistický poplatek
- plavba na „pltích“ po Dunajci
- pohoštění u bači
- goralské posezení s místní goralskou muzikou

Vstupenky: hradí si každý sám.

Termín přihlášení účastníků:

do obsazení míst

V případě nepříznivého počasí může dojít k přesunu pořadí programu v jednotlivých
dnech, případně k jeho aktuální změně.

Přihlášky přijímá a případné dotazy zodpoví:

Ing. Petr Majrich
FVTM UJEP Ústí n. L.
tel.
475 285 534
mob. 608 959 502
e-mail: petr.majrich@ujep.cz
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