SLOVENSKO 2016
zájezd OPT Kotva Braník skupina VHT
Termín: 19.-27. srpna 2016 – 10 dnů
Oblast: Velká Fatra západ - Turčianské Teplice
Doprava: mikrobusem Peugot TJ Kotva Braník (hl. řidič J. Vojta)
Ubytování: lázeňská obec Turčianské Teplice v penzioně Furmanský dvor
s možností vaření, sociálního zařízení s teplou vodou v ceně 9 euro/ os/den, obchody
restaurace v místě
Mapy: Velká Fatra, Kremnické vrchy, Vtáčník, Žiar
Program:
1. den, pátek-cesta z Prahy v dopoledních hodinách cca 9 hod. do Turčianské Teplice.
Trasa: Praha – Brno- Slavkov u Brna - Trenčín- Bánovce nad Bebravou - Prievidza –Nitranské
Pravno - Turčianské Teplice - 430 km
2. až 9 den-pěší turistika ve Velké Fatře 3x. ( Ostredok 1592 mnm), Lúčanská Malá
Fatra (Martinské hole, Velká lúka 1475 mnm), 1x, pohoří Vtáčnik 1x, (Vtáčnik 1345
mnm) 1x, Kremnické vrchy 1x až 2x, ( Flochová 1316 mnm), výlet lze zakončit
termálních lázních Kováčová. http://www.holidaypark.sk/bazeny. (Kremnické Baně
symbolic. střed Evropy), případně pohoří Žiar (Horeńovo 892 mnm). Předpokládá se
také návštěva termálního kúpaliska Turčianské Teplice. V případě zájmu zájezd
mikrobusem na Polanu 1457 mnm nejzápadnější část Slovenského Rudohorie, (hora Hrb
je geografickým středem Slovenska) nebo vlakový zájezd (zdarma) do PodbrezováChvatimech a odtud Černohorskou úzkokolejkou Hronec – Čierny Balog. Viz
http//www.chz.sk Dále je možné 1 den splav Hronu ze Slovenské Lupče z Mlynčeku 15
až 20 km do Kremničky cena podle typu lodě 12 až 15 Eur vč. odvozu autem zpět. Viz
http://www.splavhrona.sk/?page_id=602 a http://www.turistika.cz/vylety/krizna1574m-n-m-z-tureckej-okruh
10-den odjezd do Prahy - 430 km.
Stravování: z vlastních zásob, k dispozici bude plně vybavená kuchyně. Nebo v některé
restauraci v okolí ubytování. Raňajky z vlastních zásob v kuchyni, na cestu jídlo sebou
do batohu, příležitostně v restauraci na cestě. Večer z vlastních zásob nebo restaurace.
Ceny za potravin byly v roce 2015 o cca 15 až 20% vyšší než v ČR.
Náklady na zájezd: Předpokládané ujeté km: cesta tam a zpět 860 km. Místní výlety
mikrobusem cca 100x7 = 700 km, celkem cca 1600 km, spotřeba 9,5l/100km – 160 l.
cena benzinu 4800 Kč pro 8 osob. Pak náklady na 1 osobu 600 Kč, + možná dál. známka
10 Eur. Celkem doprava na 1 osobu cca 600 Kč. Tato cena nezahrnuje cenu za
ubytování, stravu, a míst. autobus.dopravu, lanovku. Doprava vlakem je pro důchodce na
Slovensku zdarma bez omezení. Vstup do termálního kúpaliska je po 16. hod. 2,9 Eur.
Každý účastník si platí na místě ubytování, veškerou stravu, případně dopravu místním
busem, pobyt v termálním kúpalisku a lanovku z osady Turecká na vrchol Križná 1574
http://lanovkakrizna.wz.cz/turecka.htm, http://skiturecka.sk/index.php?page=sluzby
Případné zájemce žádáme, aby se závazně přihlásili do 30.5.2016.
Účastníci obdrží do 30.6. 2016 podrobný program vč. informace o výši zálohy. .
Na výlety se těší: J. Vojta tel. 222930193 mobil 728 982 789 vojta.jirip7@centrum.cz
J. Antoš, tel. 241 77 26 41, 724 091 607 e mail: pel.elektro@cmail.cz
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na zájezd TJ Kotva Braník do Slovensko 19.-27 .8.2016
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