Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

SLOVENSKO 2015
1-10/8 : Pieniny, Spišská Magura
Skoro sami po horách, v houfech na pltích po Dunajci
Milí přátelé čerstvého povětří,
po loňské zdařilé Černé Hoře zůstaneme letos blíž – zamíříme na sever Slovenska.
Národní park Pieniny je známý, hojně navštěvovaný a ani my ho nevynecháme. V okolních
horách – ač jsou také pěkné, naopak asi moc lidu nepotkáme. Panoráma Tater se bude postupně
přibližovat a možná si na ně nakonec i šlápneme.
Doprava : SO 1/8 z hl. n. 7.48 (- Poprad – St. Ľubovňa); sraz do 7.30 u vlaku EC1003 Regiojet;
zpět PO 10/8 Praha hl. n. 6.18 (z Popradu 9/8 ve 22.36); jízdenky centrálně
Předběžná trasa : Stará Ľubovňa – Ľubovniansky hrad – Jarabinský prielom – Pieninský nár.park:
Červený kláštor, plavba po Dunajci – Veterný vrch 1113m – hřeben Spišské Magury – ?Repisko
1259m – ?nahlédnutí do Belanských Tater ; denně 10-20 km, Dunajec „nalehko“
Dodatek k Belanským Tatrám: jsou překrásné, ale prakticky nepřístupné, jediná rozumná
túra alespoň rozhraním Tater Vysokých a Belanských přes Kopské sedlo 1750m by mohla být
hezkou tečkou za naším putováním, museli bychom na to však myslet včas a trasu přizpůsobit.
Nocleh: stany, přístřešky; pokud možno volně, v Pieninách kemp (Červený kláštor)
Vaření: oheň, někde jen vařiče (vlastní); nákupy (€) cca ob 3 dny (ceny jako v ČR)
S sebou: myslete na noci i dny, na vedro i chlad a déšť, na chození, koupání, na volné chvíle;
+mj. dobré boty+něco na přezutí, malý báglík, pláštěnka-pončo, láhve na vodu, baterka,
doklady+kartička pojištěnce, (mapy VKÚ 103+113), peněžní rezerva (aspoň 500Kč+50€)
Cena (na os.) : jízdné+společné výdaje cca 600Kč + 40€ (odhad);
záloha 500 Kč/os do 30/6 , 1. doplatek 20€/os ve vlaku 1/8, dále dle skutečných výdajů
Odpovídající pojištění povinné! (individuálně; i v Belanských Tatrách bychom byli do 1800m/m)
Osvědčený doplněk : prosím připravte si (příp.dvojice) příspěvek k jednomu večernímu
programu (návrh hříčky, téma k rozhovoru+vlastní pohled, zajímavé čtení ap.) – díky ☺!
BRNKAČKA : každý účastník zavolá v PÁ 31/7 ve 20-21h na č.251811478 (doladění detailů)
Dotazy : Z.Lauschmann – 211.cz@centrum.cz, 776 153 793
Na pohodu i veselé zážitky pod modrou oblohou
se spolu s vámi těší
16.6. 2015

Zdeněk Lauschmann

A ještě k navazujícím kolům: 16-21/8 : Cyklo MORAVA – Drahanská vrchovina a (širší) okolí – viz zvl.dopisek

PŘIHLÁŠKA na SLOVENSKO 2015
Jméno:

Telefon:

Podpis:

