KST LIMBA TURIST – 2016
www.limbaturist.szm.com

POVAŽSKÝ INOVEC

PANSKÁ JAVORINA A TOPOĽČIANSKY HRAD
Sobota 9.4.2016

Topoľčiansky hrad

Považský Inovec patrí medzi stredne vysoké pohoria s mierne teplým podnebím v bukovo-dubovom pásme. Člení sa na Vysoký
Inovec, Nízky Inovec, Krahulčie vrchy a Inovecké predhorie. Najvyšším vrchom je Inovec (1041,6 m), ale asi vďaka polohe v strede
pohoria a 16 m vysokej rozhľadni je zaujímavejší výstup na 2.najvyšší vrch pohoria Panskú Javorinu (942,6 m).
Územie patrí k povodiu Váhu a Nitry, charakteristický je výskyt minerálnych vôd miestneho významu, ale sú tu aj významné
kúpele.
Územie bolo osídlené už od paleolitu. Nachádzajú sa tu významné archeologické pamiatky z obdobia Veľkomoravskej ríše
a Nitrianskeho kniežatstva. V stredoveku vznikli v oblasti viaceré strážne hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska.
Na mohutnom skalnom brale 15 km severozápadne od Topoľčian nad obcou Podhradie sa nachádza pomerne zachovalá
zrúcanina Topoľčianskeho hradu, ktorého prehliadku by milovníci histórie určite nemali vynechať. Dominantou hradu je gotická
veža, ktorá bola v 19. storočí romanticky nadstavená o stupňové štíty sedlovej strechy a čiastočne zachovalé opevnenie. Veža
poskytuje úchvatný pohľad na celý hradný areál a do širokého okolia. V jej interiéri je expozícia o vývoji hradu.
Trasa A: Podhradie, Biela Bukovina, Jamka, Panská Javorina (rozhľadňa), Dolné Zľavy, Topoľčiansky hrad, Podhradie
16 km/480m
Trasa B: Kuľháň, Panská Javorina (rozhľadňa), Pod skalinami, Pod smutným vŕškom, Topoľčiansky hrad, Podhradie 21km/950m.
Doprava: Autobus
Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Odporúča sa uzavrieť individuálne poistenie storna zájazdu (Allianz).
Storno podmienky: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred jeho termínom sa zaplatená suma nevracia. Vráti sa len
v prípade ak si účastník zájazdu sám nájde za seba náhradníka (alebo náhradníka má organizátor zájazdu).
Cena: 10,- € pre členov KST Limba turist
12,- € pre iných účastníkov
Uvedená cena platí pri plne obsadenom autobuse.
V cene je: doprava autobusom, sprievodca, inštruktor a info materiál.
Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500, IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727 v Poštovej banke, var.
symbol: 08 a mailom info o zaplatení. Pred záväznou prihláškou, t.j. pred zaplatením ceny zájazdu sa vopred informujte
o voľných miestach.

Kontakt: Oľga Sedliaková, olga.sedliakova@centrum.sk (0904 401350)
Odchod/návrat: Pristavenie autobusu v sobotu 9.4.2016 o 7.00 hod. (odchod o 7.10 hod.) na Trnavskom mýte pri Istropolise.
Predpokladaný návrat do 20.30 hod.

