Jesenné putovanie po vinohradoch
Starej Hlohovecko - Šintavskej oblasti (11.ročník)
a turistika v Nitre a v jej okolí
Vážené členky a členovia klubu,
pred 3. rokmi sme organizovali vinoturistiku do okolia Hlohovca. Akcia mala úspech
a preto ju chceme zopakovať aj túto jeseň. Jedná sa o
podujatie s nocľahom v
Nitre s nasledovný programom:
8.10.2022

JESENNÉ PUTOVANIE PO VINOHRADOCH (viď priložený leták)
!!! pešia túra !!!
Po skončení podujatia presun autobusom do Nitry, ubytovanie a voľný program
s možnosťou prehliadky večernej Nitry.

9.10.2022
TURISTIKA V NITRE A V JEJ OKOLÍ (nedeľa)
1. Prehliadka centra mesta s návštevou Nitrianskeho hradu a/alebo Nitrianskej kalvárie
2. Nitra – Zobor /587m/ a späť – výstup modrou, zostup rovnako alebo červenou – prevýšenie cca
300 m, cca 4 km, čas cca 2 hod. + možnosť spojiť s ferratou na Zobor, viac info na
https://www.viaferratazobor.sk/
3. Nitra – Zobor /587m/ - Meškov vrch – Plieška – kostol Dražovce – Dražovce – po Zobor
modrá, ďalej zelená, prevýšenie cca 350 m, cca 7 km, čas cca 3 hod.
4. Nitra – Zobor /587m/ - Žibrica /617m/ – Žirany – po Zobor modrá, ďalej červená, prevýšenie
cca 550 m, cca 11 km, čas cca 4 hod.
•
•

Ubytovanie: Penzión PKO Nitra (www.pkonitra.sk) v troj a štvorposteľových izbách. Izby sú
vybavené kúpelňou s WC.
Stravovanie: v nedeľu raňajky ako súčasť ubytovania, ostatok z vlastných zásob. V penzióne
PKO je reštaurácia s ponukou večere v cene od 6,50 €/porcia.

•

Odchod : 8.10.2022 (sobota) o 500 hod. park Š. N. Hýroša (zraz 445 hod.)

•

Predpokladaný návrat do Ružomberka 9.10.2022 o cca 1800 ÷ 1900 hod.

•

Účastnícky poplatok - v cene je zahrnutá doprava, nocľah a v nedeľu raňajky v mieste
ubytovania.
- členky a členovia KST Ružomberok s členstvom dlhším ako 1 rok
48 €/osoba
- deti a mládež do 15 rokov (členovia KST Ružomberok)
30 €/osoba
- sympatizanti a nečlenovia KST Ružomberok
55 €/osoba
- deti a mládež do 15 rokov (nečlenovia KST Ružomberok)
35 €/osoba

•

Prihlášky do pondelka 26.9.2022 Márii Hatňankovej, tel. 0908 943658 alebo na mail
maria.hatnankova@gmail.com.

•

Platba do piatka 30.9.2022 na účet KST Ružomberok SK04 0900 0000 0000 5672 3494 alebo
v hotovosti M.Hatňankovej. Prihláška je platná po zaplatení účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok musí byť uhradený do uvedeného termínu, nie je možné ho uhradiť
priamo v autobuse.
•

Storno poplatky:
- 100% z účastníckeho poplatku pri storne prihlášky 48 hod. pred nástupom na zájazd
- 50% z účastníckeho poplatku pri storne prihlášky 7 dní pred nástupom na zájazd
- 0 % pri zabezpečení náhrady za seba

•

Poistenie: každý účastník sa poisťuje samostatne. Účastníkom akcie sa odporúča poistenie,
ktoré zahŕňa náklady na záchranné akcie Horskej služby. Ak sa účastník nepoistí, ide na
turistickú akciu na vlastné nebezpečenstvo a všetky náklady na záchranné akcie Horskej služby
si bude hradiť z vlastných zdrojov.

•

Vedúci zájazdu Mária Hatňanková (zástupca Mgr.Martin Karkošiak) si vyhradzuje právo na
zmenu programu z časových dôvodov, nepredvídaných okolností alebo počasia.
za výbor KST Ružomberok
Ing. Dušan Mišík, predseda

