
ROHÁČE (SKORUŠINSKÉ VRCHY) – PT + SPLAV

Termín: 28.8. – 1.9.2014 (5 dní – 1 deň dovolenky)

Hoci Roháče, ktoré patria medzi naše najnavštevovanejšie pohoria asi až na výnimky  každý pozná,
nezaškodí   niektoré  najobľúbenejšie  túry  občas  i   zopakovať.  Okrem  obľúbených  túr  hrebeňom
pohoria cez Ostrý Roháč, Plačlivô alebo Tri Kopy a Baníkov bude možnosť i menej náročných peších
túr neexponovaným terénom napr.  na Volovec alebo na Pachoľu a Salatín s pripojením obľúbenej
nenáročnej túry okolo Roháčskych plies a vodopádu. Menej známou je nenáročná pešia túra pohorím
Skorušina, ktoré rovnomenným najvyšším vrcholom dosiahne iba n.v. 1314 m, ale sú z neho výborné
výhľady.  Bude i možnosť nenáročnej vychádzky Juráňovou dolinou (prírodná rezervácia)  a kúpania
v termálnom  kúpalisku  v Oraviciach.  Málokto  však  splavoval  rieku  Oravu.  Jej  splav  na  stabilných
nafukovacích člnoch je vhodný i pre rekreačných vodákov. Alternatívne bude možnosť poznávacieho
výletu  s prehliadkou gotického dreveného kostola  v Tvrdošíne (na  zozname UNESCO) a Oravského
hradu.     Pri výjazde do Poľska si pozrieme zachovalú drevenú architektúru v Chocholowe a kto tam
ešte nebol, určite si nájde čas na prehliadku skanzenu v Zuberci.

Doprava: Autobus

Ubytovanie:   V 3-posteľových   (i  v  zopár   2-posteľových)  izbách  v Zuberci  s umývadlom  a teplou
vodou.  Sociálne  zariadenia  spoločné  s prístupom  z chodby.  K dispozícii  je  i spoločná  miestnosť
s televízorom.

Stravovanie: V cene je i polpenzia v ubytovacom zariadení. Ďalšie stravovanie je individuálne. 

Poistenie: Predpokladá sa,  že  zdravotné poistenie má každý.  Podmienkou  účasti je mať  uzavreté
individuálne Poistenie na hory.

Stornovacie  podmienky:  Pri  zrušení  účasti na  zájazde  7  a menej  dní  pred termínom sa  suma za
ubytovanie 32 EUR nevracia. Vráti sa iba v prípade ak si účastník sám nájde náhradníka. Doporučuje
sa individuálne poistenie  (napr. poisťovňa Allianz) stor na zájazdu. 



Prihlášky: Zaplatenie ceny za ubytovanie + polpenzia (4x) a v prípade záujmu i zálohy na splav na účet
20206727/6500  v poštovej  banke  a info  mailom  o zaplatení.  V prípade  platby  na  účet  v poštovej
banke uveďte do špecifického symbolu dátum narodenia,. Pred záväznou prihláškou t.j. zaplatením
uvedenej sumy sa informujte o voľných miestach. Platba za dopravu 31 - 36 EUR podľa obsadenosti
autobusu sa vyberie cestou na zájazd v autobuse.  Dieťa do 15 rokov za dopravu 5 EUR, doplatok do
výšky  ceny pre  dospelého je  z príjmu 2% daní.  Platí  pre  členov oddielu  KST Limba turist  Rodičia
s deťmi. Min. počet účastníkov je 38.

Cena splavu (koná sa v spolupráci s miestnou CK) podľa rozsahu služieb od 7- 10 EUR.

Na účet teda treba platiť (ubytovanie + polpenzia – 4x): 

60 EUR – účastníci, ktorí nemajú záujem o splav

67 EUR – účastníci, ktorí majú záujem o splav

48 EUR – za dieťa do 15 rokov

Kontakt: Jozef Benda, e-mail: limbaturist@centrum.sk, mobil: 0904694264. 

Odchod/Príchod:  1. deň ráno (čas sa upresní) z parkoviska na Trnavskom mýte, návrat posledný deň
do cca 20:00 hod. 
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