KST LIMBA TURIST – 2019
www.limbaturist.szm.com
POHORIE TRÍBEČ – GÝMEŠ A OPONICKÝ HRAD (PT)
Termín: 12.10.2019

Zrúcanina hradu Gýmeš

Pohorie Tríbeč parí medzi okrajové pohoria vnútorných západných Karpát vybiehajúce dovnútra Podunajskej
nížiny. Oplýva bohatstvom prírodných hodnôt vďaka čomu na jeho území vyhlásili chránenú krajinnú oblasť
Ponitrie.
Celá oblasť je bohatá na historické a kultúrne pamiatky. V blízkosti najvyššieho vrchu Veľký Tríbeč (830 m n.v.)
sa nachádzajú zvyšky mohutných valov jedného z najväčších hradísk lužickej kultúry s dobre zachovaným
opevňovacím systémom. Obidve trasy peších túr vedú cez chránený areál Jelenskú gaštanicu na zachovalú
zrúcaninu mohutného hradu Gýmeš s ukončením pri ranorománskom kostole sv. Juraja (národná kultúrna
pamiatka) so zachovalými zvyškami pôvodných malieb. Kratšia pešia túra síce nevedie cez najvyšší vrch
pohoria, ale je tiež zaujímavá vedie i cez zrúcaninu menšieho Oponického hradu a cez výhľadový vrch Veľká
skala.
Trasa A: Oponice, Oponický hrad, Veľká skala (490 m n.v. výhľad), Nad červeným krížom, Pod Gaštanicou,
Gýmeš, Kostoľany pod Tríbečom – 14 km / 600 m.
Trasa B: Kovarce, Húšťavy, Veľký Tríbeč (830 m n.v.), Jedliny, Nad červeným krížom , Pod Gaštanicou, Gýmeš,
Kostoľany pod Tríbečom – 21 km / 975m.
Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Odporúčame individuálne poistenie storna zájazdu –
účastníkom, ktorí ho nemajú v ročnom poistení.
Storno podmienky: pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred termínom zájazdu sa zaplatená suma
nevracia. Vráti sa iba v prípade ak si účastník sám nájde náhradníka.
Cena: 13,-€ . Cena platí pri plnom obsadení autobusu. V cene je doprava, sprievodca a info materiál. V prípade
neobsadenia sa zájazd ruší najneskoršie týždeň pred termínom.
Doprava: Autobus
Prihlášky: Zaplatenie 13,- € na účet SK64 6500 0000 0000 2020 6727 v Poštovej banke, var. symbol 19 a emailom info o zaplatení.
Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.
Kontakt: karolstranai@gmail.com
Odchod/Príchod: Pristavenie autobusu o 6.45 hod. na parkovisku pri Istropolise na Trnavskom mýte. Odchod o
6.55 hod..
predpokladaný návrat do 21.00 hod.

