Vysoké Tatry 2018 – program zájezdu + podrobnější informace
Přátelé, kamarádi, milovníci slovenské přírody a hor,
V termínu 21.7. - 28.7.2018 je připraven zájezd na Slovensko do Vysokých Tater. Ubytování je
rezervováno v penzionu Miramonti v Horním Smokovci. Penzion je velmi výhodně umístěn cca 100 m od
zastávky električky. Penzion nabízí velmi solidní ubytování a stravování (snídaně švédské stoly, dobré
večeře). Tento zájezd je pro některé z nás již jako derniéra v této oblasti- protože za pár roků už nad
2000 m těžko vylezeme.
Program zájezdu: túry budou koncipovány jako obtížnější (těžší "A") a méně obtížné ("B").
1)
(A) vláčkem na Štrbské pleso, Mlynickou dolinou do Bystrého sedla 2314(možno i na Furkotský štít 2403)
a Furkotskou dolinou zpět
(B) vláčkem na Štrbské pleso, lanovkou na chatu pod Soliskom 1840m - možno vyjít na Predné Solisko
2117m a Furkotskou dolinou zpět.
2)
(A) Popradské pleso, Mengušovská dolina, Velké Hincovo pleso 1945, Koprovský štít 2363 m a zpět
(B) Popradské pleso,Mengušovská dolina, Velké Hincovo pleso 1945 a zpět, nebo alternativa Popradské
pleso, Osterva1948 m.
3)
(A) Autobusem de Lysé Polany, Bielovodskou dolinou na Polský hřeben 2200 m, Velickou dolinou a do
Horního Smokovce
(B) lanovkou na Hrebienok, Slieský dom ,Stena večného dažďa , Kvetnicové pleso 1900 m a zpět
4)
(A) lanovkou na Hrebienok,Malá Studená dolina, Teryho chata 2015, Priečné sedlo 2352 m, Velká Studená
dolina, Horní Smokovec
(B) lanovkou na Hrebienok,Malá Studená dolina, Teryho chata 2015 m a zpět, alternativa Studenovodské
vodopády, Horní Smokovec.
5)
(A) lanovka na Hrebienok 1262, Skalnaté pleso Velká Svišťovka 2038, Zelené pleso, Jahňačí štít
2230 m Zelené pleso, Tatranská Lomnica
(B) z Tatranské Lomnice lanovkou na Skalnaté pleso, Velká Svišťovka, Zelené pleso, Tatranská Lomnica
Jeden den by se dal využít třeba i za nepříznivého počasí a dojeli bychom autobusem do Červeného
Kláštora a sjeli na pltích řeku Dunajec. Při zpáteční cestě se zastavíme v termálním koupališti ve Vrbově,
kam ale zajedeme na večerní relax-koupání i po nějaké túře.
Tento zájezd nabízí především vysokohorskou a horskou turistiku, ale je tu možnost dalšího sportovního a
kulturního vyžití. Jednotlivci i skupinky se nemusí zúčastňovat organizovaných túr, ale mohou si zvolit
svůj individuální program.
Už dopředu upozorňuji na to, že každý účastník zájezdu by měl mít odpovídající pojištění a to hlavně na
zásah HS.
Bývá zvykem, že poslední večer proběhne kulturní vystoupení účastníků.
Pokud budou nějaké nové informace, tak se objeví na stránce zájezdu.
Předběžné přihlášky přijímám již nyní až do naplnění kapacity tj. 50 osob. V přihlášce uvádějte, s kým
chcete být na pokoji a číslo pokoje, s kým chcete sedět v autobuse. Bude se zohledňovat včasnost
přihlášky. Prosím také o dodržení termínů plateb zálohy i doplatku.
Podrobnější informace nebo dotazy rád zodpovím na tel. 732 425 459
jarda.matras@seznam.cz

nebo na e-mailu

Jarda Matras

