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Na zájezd jsou volná místa. 

Pěší turistika s možností krácení jednotlivých túr. Jedno z nejkrásnějších pohoří, které je dnes 
pro svoji mimořádnou přírodní hodnotu národním parkem. Nejvyšší hora Ostredok má stejnou 
nadmořskou výšku jako Sněžka. Najdete zde vysoké ploché vyhlídkové hřebeny i mnoho ka-

ňonů se skalními městy a s pestrou vegetací. Jednotlivé túry najdete na mapě Klubu sloven-
ských turistů č. 121. 

Odjezd: středa 22. 8. 2018.  

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 - 7.05 hodin, Olomouc, (místo podle dohody) 9.20 hodin.  

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít rychlíku s odj. v 4.00 hodin 

z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.22 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 

nástupní místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: neděle 26. 8. 2018.  

Předpokládaný příjezd do Staré Paky v 20.30 hodin.   

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

pravní společnost AD – ZIKMUND.  

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

lejte 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 100,- 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: penzion Čierna paní v Martině, pře-

vážně dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zaří-

zení, TV, Wi-Fi, chladničky a fénu. 

Stravování: formou bufetového stolu. Do 17. 8. 

2018 možnost objednání večeří za celkovou cenu 

630,- Kč (polévka, hlavní chod a dezert).  
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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. 

Jízdné kabinkovou lanovkou Hrabovo – Malinô Brdo, jednosměrná jízda – dospělí 7 €, senioři 6 €, obou-

směrná – dospělí 9 €, senioři 8 € 

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

Doporučujeme teleskopické hůlky. 

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v Olomouci. Přesun na Slovensko. 

Túra: Kraľovany 512 m – Zadný Šíp – Šíp 1170 m – Stankovany 441 m, celkem 3,5 hodiny. Tato túra v nejse-

vernější části Velké Fatry vás zavede do království vápencových věží a stěn.  

ŠÍP – z vrcholu jsou výhledy k severu zčásti zakryté vzrostlými stromy, ale k jihu a východu jsou rozhledy více 

než fantastické, neboť vidíte prakticky celou Velkou Fatru. 

2. den: túra pro zdatné: Krpeľany 410 m – Magura 1059 m – Kľak 1394 m – Sklabinský Podzámok, celkem 

8,5 hodiny. Krácená trasa: podle zdatnosti jednotlivých účastníků.  

MAGURA – travnatý hřeben s výhledem na Malou Fatru a dolní Turiec. KĽAK – jeden z nejvýraznějších vr-

cholů fatranské hřebenovky, široký kruhový výhled. 

3. den: túra pro zdatné: sedlo Malý Šturec 890 m – Kraľova studňa – Gaderská dolina – Blatnica 500 m, cel-

kem 8 hodin. Krácená trasa: možnost krácení při absolvování chodníku J. Bojmíra z Blatnice, 5 hodin.  

KRAĽOVA STUDŇA – silný pramen v blízkosti horského hotelu. GADERSKÁ DOLINA – řadí se mezi 

nejvýznamnější a nejkrásnější údolí ve Velké Fatře. Údolí vypadá jako kaňon, ve kterém najdeme úžasné útva-

ry vápencových a dolomitových skal. BLATNICA – v obci ústí nádherné doliny, zříceniny hradu.  

4. den: túra pro zdatné: Turecká 610 m – Křižna 1574 m – Ostredok 1592 m – Ploská 1532 m – Vyšná Revúca 

720 m, celkem 7,5 hodiny. Krácená trasa: možnost krácení při sestupu do Suché doliny.  

OSTREDOK – nejvyšší vrchol Velké Fatry s kruhovým výhledem. PLOSKÁ – jeden z nejznámějších fatran-

ských vrcholů s kruhovým výhledem. 

5. den: lanovkou Hrabovo – Malinné 1209 m. Polodenní túra.  

V odpoledních hodinách odjezd, návrat ve 20.30 hodin.  

  


