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. 840/19

Pěší turistika s prohlídkou Sloupsko-šošůvské jeskyně (alternativně jeskyně Balcarka). Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. Čeká vás
krásná krasová květena a charakteristické krasové útvary.

Na zájezd jsou volná místa.
Termín: sobota 1. 6. 2019.
Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 5.00 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka,
autobusové nádraží 5.40 hodin, Lázně Bělohrad, cestovní kancelář 6.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží
6.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 6.45 - 7.05 hodin (přestávka).
Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem ve 4.02
hodin z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.24 hodin.
Návrat: odjezd z parkovitě u Macochy v 17.00 hodin. Předpokládaný příjezd do Hradce Králové v 19.30 hodin
a do cílového místa v 21.00 hodin.
Přeprava: zajišťuje AD – ZIKMUND.
Vedoucí: Lubomír Hoška, tel. číslo 603 164 558, Jan Hoška, tel. číslo 736 144 421.
Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s pěší turistikou.
Pěší trasa
Základní trasa: Sloup – Šošůvka – Holštejn 7 km (možnost startu) – Ostrov – jeskyně Balcarka – Macocha,
celkem 12 km. Možnost krácení. Túra po krasových planinách s vápencovou květenou.
Krátká trasa: Sloup – Pustý žleb – Macocha, celkem 8 km.
Zajímavosti na trase
SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ – prohlídka nejrozsáhlejší tuzemské zpřístupněné jeskyně, komplex
dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí. Před jeskyní známá skála Hřebenáč.
Krátký okruh, délka 890 m, čas prohlídky 70 minut, vstupné dospělí 130 Kč, senioři 100 Kč.
Dlouhý kruh, délka 1760 m, čas prohlídky 110 minut, vstupné dospělí 160 Kč, senioři 120 Kč.
V jeskyni je stálá teplota 7 – 8 °C.
Účastníci, kteří mají zájem o prohlídku jeskyň, musí to telefonicky či mailem sdělit do cestovní kanceláře.
HOLŠTEJN – známé propadání, na vápencové skále zřícenina hradu.
MACOCHA – světoznámá propast hluboká 134 m.
KOŇSKÝ SPÁD – vyhlídka do Pustého žlebu.
Možnosti občerstvení:
Sloup – bufet a restaurace, Ostrov – restaurace, Macocha – bufet a restaurace.

