nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Upřesněné pokyny k zájezdu č. 870/17

V Dolní Moravě byla postavena nedaleko horní stanice lanovky Sněžník v nadmořské výšce
1116 m unikátní vyhlídková stavba. Na vrchol 55 m vysoké stezky se dostanete po dřevěné
lávce. Ze samého vrcholu stezky se naskýtají dech beroucí výhledy na celý masiv Králického
Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak lze vidět i hlavní hřeben Jeseníků,
Suchý vrch a Krkonoše.

Na zájezd jsou volná místa.
Termín: čtvrtek (svátek) 28. 9. 2017.
Nástupní místa:
1.BUS: Turnov, vlakové nádraží 6.20 hodin, Jičín, autobusové nádraží 7.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží
7.30 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží, zastávka pro nepravidelnou dopravu I. 8.00 hodin
2.BUS: Stará Paka, vlakové nádraží 6.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 6.40 hodin, Pecka, náměstí 6.55
hodin, Bělá 7.00 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 7.15 hodin, Hořice, autobusové nádraží 7.30 hodin, Hradec
Králové, vlakové nádraží, zastávka pro nepravidelnou dopravu I. 8.00 hodin
Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat. Zájezdový autobus může zastavit kdekoliv na trase.
Návrat: předpokládaný příjezd do cílových míst ve 20.30 hodin.
Přeprava: klimatizovaným autobusem (včetně prodeje klasických nápojů) zajišťuje AD-Zikmund.
Vedoucí: Tomáš Horák, tel. 732 952 343 a Jan Hoška. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je
možné, zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář.
Vybavení: běžné pro zájezd s pěší turistikou.
Program
Pěší výstup z Dolní Moravy ke Stezce v oblacích (od dolní stanice lanovky) 2,5 km dlouhý po žluté a modré turistické značce s převýšením 400 m. Samotná stezka je vysoká 55 m s velmi pohodlným výstupem po 700 m dlouhé
lávce.
Z Dolní Moravy až ke stezce lze použít lanovku.
Vstupné: ve skupině: lanovka a Stezka v oblacích 290,- Kč, pouze Stezka v oblacích (bez lanovky) 190,- Kč.
Program bude doplněn vycházkou k poutnímu areálu Matky Boží v Dolní Hedeči. Jedná se o monumentální barokní
klášter na Mariánském kopci nad městem Králíky s pěkným výhledem na Suchý vrch a Králický Sněžník.

