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Na zájezd jsou volná místa. 

Nízké Tatry patří mezi nejnavštěvovanější pohoří na Slovensku. Jsou také nejdelším pohořím. 
Hory se vám přiblíží při využití lanovky. Nádherné výhledy si takto užijí všechny věkové ka-
tegorie. Pestrá příroda i pestrá nabídka služeb čeká jen na vás! Muráňská planina je oprav-
dovým přírodním klenotem. Horehronské slavnosti pořadatelé o týden posunuli. 

Odjezd: čtvrtek 20. 6. 2019.  

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

lohrad, kancelář CK 6.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – sta-

noviště I. 6.45 - 7.05 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 4.02 ho-

din z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.22 hodin.   

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 5.06 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 těch-

to vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní mís-

to nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: středa 26. 6. 2019.  

Předpokládaný příjezd do Staré Paky v 7.00 hodin.   

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem (včetně prodeje klasických nápojů) s toaletou zajišťuje dopravní 

společnost ARRIVA. Vedoucím je Jiří Tichý, tel. 731 552 566. 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), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu 

zavazadel za celkovou cenu 140,- Kč.  

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

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 ome-

zení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Děti 

musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: Brezno, obec Bystrá, Penzion Dúhový pstruh, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení. 

K dispozici máme dvě studia (dva dvoulůžkové pokoje mají společné sociální zařízení). Na pokojích je TV a WIFI.   

Stravování: snídaně rozšířené servírované. Večeře mají tři chody (polévka, hlavní jídlo, dezert, 2,5 dl nealko nápo-

je, káva podle výběru).  Možnost doobjednání večeří za celkovou cenu 1 090,- Kč do 15. 6. 2019.   

Tuto cenu si účtuje hotel. Večeře lze zrušit do 15.6. 2019 a poplatek vrátíme.   

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

obecných 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. Dopo-

ručujeme teleskopické hůlky. V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Nezapomeňte na po-

krývku hlavy a ochranný krém s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. Sluneční paprsky tu 

mají podstatně vyšší intenzitu. Rovněž doporučujeme teplejší oblečení pro případ zhoršeného počasí. 
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Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu i na Moravě. Celodenní přesun na Slovensko.  

ŠPANIA DOLINA – zastávka v obci, která je památkovou rezervací lidové architektury. Vycházka na rozhlednu 

Šachtičky.  

2. den: NÍZKÉ TATRY – túra Telgárt 850 m – Kraľova hoľa 1946 m – Pohorelá, celkem 22 km. Možnost krácení 

při výstupu pouze na Kraľovu hoľu a zpět.  

TELGÁRT – horská obec nedaleko pramenu Hronu, jedinečný železniční kruhový tunel. Obec si dodnes zachovává 

staré zvyky a obyčeje. KRAĽOVA HOĽA – mohutná rozložitá hora ve východní části Nízkých Tater. Spolu s Kri-

váněm je Kraľova hoľa nejopěvovanější vrch, je nejvíce opředený pověstmi a legendami. Jako na dlani jsou odtud 

vidět rozervané štíty Vysokých Tater, prakticky všechna pohoří východního Slovenska a za dobré dohlednosti i 

ukrajinské Karpaty. Lze odtud nahlédnout do pěti států (Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska). 

3. den: MURÁŃSKÁ PLANINA – výstup na Muráňský hrad a túra Muráňskou planinou.  

MURÁŇSKÝ HRAD – stojí na vrchu Cigánka, na jižním okraji Muráňské planiny. V minulosti proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce hradu, v jejímž rámci byly postaveny dvě vyhlídkové plošiny. MURÁŇSKÁ PLANINA – národní 

park, najdeme zde četné krasové jevy. 

4. den: odpočinkový den.  

ČIERNY BALOG – jízda na Čiernohronské lesní železnici, lesnický skanzen. Jízdné 9 €. Vycházka do Vydrovské 

doliny. HELPA – roubené domy se šindelovou střechou. Účast na folklorním festivalu. ŠUMIAC – prohlídka Mu-

zea zvonců. 

5. den: NÍZKÉ TATRY – lanovkou na Chopok. Túra Chopok 2024 m – Ďumbier 2046 m – Štefánikova chata – 

sedlo Čertovica 1232 m, celkem 14 km. Možnost krácení při návratu lanovkou.  

CHOPOK – jeden z nejkrásnějších vrchů a zároveň horský symbol Slovenska. ĎUMBIER – nejvyšší vrchol Níz-

kých Tater. Vrchol je přírodní rezervací. Téměř celá trasa nabízí kruhové výhledy. BYSTRIANSKÁ JESKYNĚ – 

prohlídka jeskyní s bohatou sintrovou výzdobou. Vstupné – dospělí 5 €, senioři 4 €. 

6. den: NÍZKÉ TATRY – lanovkou na Chopok. Túra Chopok 2024 m – Dereše 2003 m – Chabenec 1955 m – Ma-

gurka 1450 m, celkem 15 km. Možnost krácení při návratu lanovkou. I zde budou kruhové výhledy. 

CHOPOK – druhý nejvyšší vrchol Nízkých Tater. CHABENEC – jeden z nejvyšších vrcholů tvořících hlavní hře-

ben.  

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

7. den: návrat v ranních hodinách 

 

HŘEBENOVKA NÍZKÝCH TATER – možnost využití zájezdového autobusu k cestě do oblasti Nízkých Tater a 

absolvovat individuálně souvislý přechod. V případě zhoršeného počasí lze pobyt dokončit s klasickým zájezdem.  

 


