
                  Turistický kurz – Slovensko 2017  

(Slovenský ráj, Vysoké Tatry, Malá Fatra, Javorníky) 
 

Odjezd: sobota 2. září 2017 v 7,30 hod. od BIGY – autobus ČSAD Jihotrans celý týden s námi  

Nakládání zavazadel: v 7,00 hod.!!  

Ubytování: v tělocvičnách, ve školách (poplatek 1 – 3,- € za noc) nebo 1x na ubytovně (poplatek asi 10,- € ) 

Strava: vlastní, na ubytovně v LM možnost zajistit 1x polopenzi za 6 – 7,- €  (ve městě se dá dokoupit, ceny +- 

jako v ČR) – můžete mít plyn. nebo el. spotřebiče (varné konvice) (lépe mít do skupiny i prodluž. 

zásuvkový kabel) 

Pojištění: vlastní, každý sám – i na zásah horské služby !!! 

Příjezd: pátek 8. září 2017 okolo 20,00 hod. 

Cena: asi 1600 - 2200,- Kč (záleží na počtu přihlášek) – vyúčtování po skončení kurzu - zahrnuje pouze dopravu 

Způsob úhrady: od středy 26. 4. 2016 je nutné osobně zaplatit zálohu 2000,- Kč ( v kab. ze 2. p.), po jejímž 
zaplacení bude student veden na seznamu závazně přihlášených (pořadí podle zaplacení). 
Přednost má 2. ročník, poté dostanou přednost ostatní studenti. (kapacita max. 43 studentů) 

Odhlášení: odhlásit se z kurzu je možné pouze ze závažných, např. zdrav. důvodů proti lékař.  potvrzení (vrátí se 
celá záloha)  

Výbava: pojištění, osobní kartu vaší pojišťovny (evropské pojištění), pas – občanský průkaz, osobní léky, 
náplast na puchýře, karimatku, spacák, batůžek na túry, boty do hor (pevné), přezůvky do 
tělocvičny, pláštěnku, čepici, rukavice, funkční prádlo, větrovku, ešus, hrnek, příbor, nůž, otvírák na 
konzervy, láhev na pití, plavky, ručník, osobní hygienické potřeby, toaletní papír (na školních WC 
nebývá), mapy (nejsou nutné), kytara, teleskopické hůlky, raw čokoláda, rozinky, vločky atd. + 
vyplněné lékařské potvrzení a bezinfekčnost (dostanete u přihlášení) [tučně označené věci jsou 
povinné] 

Předpokládané další výdaje: Tatralandia 15,- € (není povinné), Suchá Belá vstup asi 2,- €, lanovka Skalnaté 
pleso (zpáteční) 16,- €, lanovka Hrebienok (zpáteční) 8,- € 

Sobota: večer cca v 18,00 hod. příjezd do Spišské Nové Vsi, CZŠ sv. Cyrila a Metóda, ubytování v tělocvičně CZŠ 

Neděle: ráno příjezd na parkoviště Podlesok - trasa zelená Suchá Belá (vstup asi 2,- €) – dále po žluté Glacká cesta – červená 
Kláštorisko – Letanov. mlýn – modrá vlevo zpět Podlesok (asi 8 hodin) – noc v CZŠ 

Pondělí: ráno příjezd na parkoviště v Čingově – trasa žlutá Tomášovský výhľad –dále po zelené Biely potok–ústie a (modrou 
na Kláštorisko) – žlutá a zelená Sokolia dolina – zelená Biskupské chyžky – žlutá Glac–Malá poľana – modrá Malá 
poľana – červená a žlutá Píla (asi 8 hodin) – noc v ZŠ Dolní Smokovec 

Úterý: ráno v 7.00 přednáška na stanici HS ve Starém Smokovci, odjezd do Tatranské Lomnice – všichni lanovkou na 
Skalnaté pleso (1750 m) – po červené Veľká Svišťovka (2038 m) a ch. při Zelenom plese, přes malou Svišťovku zpět 
na Skalnaté pleso – ubytování na ZŠ v Tatranské Lomnici 

Středa: 7.00 hod. odjezd do Starého Smokovce  – př.: silnější skupina lanovkou na Hrebienok – po červené  a zelené na 
Zamkovského a Téryho chatu - žlutá Priečne sedlo (2352 m) – Zbojnická chata a zpět Velkou studenou dolinou na 
Hrebienok (8-10 hodin); slabší skupina na Dlhý vdp., vdp. Studeného potoka, Rainerova chata, event. ještě na 
Téryho ch. a zpět;  večer odjezd do RZ Demänovka (ubytovna v L. Mikuláši) – ubytování  

Čtvrtek: odjezd do pohoří Malá Fatra – Biely potok – modrá Diery – červená Malý Rozsutec (1343 m); silnější skupina ještě 
Veľký Rozsutec (1609 m) – zelená Štefanová (6 -7 hodin) - odjezd na ubytování do ZŠ v Žilině 

Pátek: odjezd do Javorníků (CHKO Kysuce); Sedlo pod Lemešnou – červená Veľký Javorník (1071 m) – žlutá Kasárne – asi 8 
km (3 hod.) - odjezd domů      

  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Záleží na momentální situaci a počasí!                   Kontakt: Pavel Vondrák, vedoucí kurzu       
vondrak@bigy-cb.cz , tel: 777 067 488  


