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Na zájezd jsou volná místa. 

Jeden z nejkrásnějších koutů Slovenska. 

 
Pěší turistika v kouzelné přírodě. Slovenský ráj charakterizují divoké soutěsky, kaskády, 

hučící vodopády a z náhorních plošin i pěkné výhledy. Typické pro tuto oblast jsou tiesňavy, 
které se procházejí pomocí stupaček, lávek a žebříků. Jednotlivé túry lze krátit podle schop-
ností jednotlivých účastníků. A pamatujte si, že když v Tatrách prší, ve Slovenském ráji může 
být hezky. 

Odjezd: úterý 25. 7. 2017.  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.40 hodin, Lázně 

Bělohrad, kancelář CK 6.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží 

– stanoviště I. 6.45 - 7.00 hodin, Olomouc, zastávka MHD na hlavní silnici u autobusového nádraží 9.15 hodin.  

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít rychlíku s odjezdem ve 4.00 

hodin z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.24 hodin.   

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku č. 951 s odjezdem Praha hl. n. v 5.11 hodin a s příjezdem 

do Hradce Králové v 6.51 hodin.  

Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění 

těchto vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé ná-

stupní místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: pondělí 31. 7. 2017.  

Předpokládaný příjezd do Staré Paky v 8.00 hodin.   

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem (včetně prodeje klasických nápojů) s toaletou zajišťuje OS-

NADO. Vedoucím je Tomáš Horák, tel. 732 952 343. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je 

možné, zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úra-

zu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 140,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji. Děti musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: Parkhotel Čingov, dvoulůžkové pokoje vybavené sociálním zařízením, televizí a připojením na 

internet.     
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Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Do 20. 7. možnost dokoupení tříchodových večeří (polévka, 

hlavní jídlo, dezert) za celkovou cenu 850,- Kč. Tuto cenu si účtuje hotel. Omlouváme se za chybnou kalkulaci 

v katalogu. Možnost dokoupení proviantu v přijatelné cenové relaci v obci. Ledničky nejsou k dispozici. 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle 

Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci 

povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro zájezd s pěší turistikou. Délka túr bude přizpůsobena zdatnosti jednotlivých účastníků. 

Doporučujeme teleskopické hůlky. 

Vstupné: pětidenní vstupenka do národního parku Slovenský ráj je za 6 €, jednodenní vstupenka je za 1,5 €. 

Důchodci nad 70 let vstupné neplatí. Nepředpokládá se vstupné do pamětihodností. 

Program – trasy mohou být kráceny s ohledem na zdatnost účastníků. 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v Olomouci. Přesun na východní Slovensko. LIETAVA – vycházka 

na romantickou zříceninu hradu. V případě uzavřeného hradu zastávka na jiném zajímavém místě.  

2. den: túra Čingov – Tomášovský výhľad – Letanovský mlýn – Prielom Hornádu – tiesňava Kláštorská roklina – Klášto-

risko – Čingov. ČINGOV – významné středisko cestovního ruchu. TOMÁŠOVSKÝ VÝHĽAD – symbol Slovenského 

ráje, vyhlídková skalní plošina s výhledem do doliny Bieleho potoka. PRIELOM HORNÁDU – naučný chodník, využí-

vá se umělých technických pomůcek. KLÁŠTORSKÁ ROKLINA – poměrně krátká, ale hezká tiesňava. KLÁŠTO-

RISKO – možnost občerstvení uprostřed Slovenského ráje. Romantické rozvaliny kláštera. 

3. den: túra Letanovce – Letanovský mlýn – Prielom Hornádu – Podlesok – tiesňava Suchá Belá – Glacká cesta – Podle-

sok. PODLESOK – významné turistické středisko. SUCHÁ BELÁ – přírodní rezervace, tiesňava s mnoha vodopády. 

4. den: túra Pila – Stredné Piecky – Glacká cesta – Podlesok. STREDNÉ PIECKY – poměrně dlouhá tiesňava s Teraso-

vým vodopádem. 

5. den: túra Čingov – tiesňava Sokolia dolina – tiesňava Malý Kyseľ – Podlesok. SOKOLIA DOLINA – nejpříkřejší 

dolina, poslední vodopád je nejvyšší ve Slovenském ráji. MALÝ KYSEĽ – nejnavštěvovanější tiesňava ve Slovenském 

ráji. 

6. den: túra Sokol – tiesňava Veľký Sokol – Glacká cesta – Geravy - Dedinky. VEĽKÝ SOKOL – nejmohutnější tiesňa-

va ve Slovenském ráji, dva vodopády. DEDINKY – středisko cestovního ruchu. V podvečerních hodinách odjezd, noční 

přesun. 

7. den: návrat v ranních hodinách. 

 

 


