
KST LIMBA TURIST - 2017 

www.limbaturist.szm.com 

 
Pohorie VTÁČNIK (Veľký Grič, Biela skala) + hrad HRUŠOV 

Termín: Sobota 7.10.2017 

 
Hrad Hrušov 

Pôvodom vulkanické pohorie Vtáčnik je krajinným celkom slovenského Stredohoria. Spolu so susedným pohorím Tríbeč 
tvoria chránenú krajinnú oblasť Ponitrie. Neďaleko od pohoria, ale už v pohorí Tríbeč, sa nachádza zrúcanina hradu 
Hrušov. Na lúke pod hradom stojí pamätný kameň T.G.Masaryka, ktorý sa počas pobytu v letnom sídle v Topolčiankach 
často túlal po okolí.  

Najvyšším vrchom je rovnomenný vrch Vtáčnik (1346 m), často navštevované sú však najmä vrcholy Veľký Grič (972 m) 
a Biely kameň (1136 m), ktoré vďaka bralnatému reliéfu  a severnejšej polohe poskytujú pekné výhľady. Viaceré 
vrcholové časti pohoria sú vyhlásené sa štátne prírodné rezervácie. 

Náročnosť/Výstroj 

1.trasa: Cígeľ ,Veľký Grič , Biely kameň ,  Cígeľ  - 19 km /1020 m 
2.trasa:  Cígeľ, Veľký Grič, Dierovce, Cígeľ -16 km / 770 m 
 Potrebná pevná turistická obuv, trekingové paličky, čelovka. 

Stravovanie: z vlastných zdrojov, možnosť občerstvenia na konci jednotlivých trás. 

Doprava: Zájazdový autobus. 

Cena:  17,-€  V cene je doprava, sprievodca, inštruktor turistiky a info materiál. Cena platí pri plnom obsadení autobusu. 

Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie. Odporúča sa  (pre účastníkov, ktorý ho nemajú v ročnom poistení) 
individuálne poistenie storna zájazdu (napr. poisťovňa Allianz). 

Storno podmienky: Pri  zrušení účasti na 7 a menej dní a pri nenastúpení na zájazd sa zaplatená suma nevracia. 
Vráti  sa v prípade ak má účastník (prípadne organizátor zájazdu) za seba náhradníka.  

Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727) v Poštovej 
banke, var. symbol 23 a e-mailom info o zaplatení. Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.   

Kontakt na prihlasovanie:   Zita Rosulková, rosulkova9@gmail.com  

Odchod/príchod: Pristavenie autobusu v sobotu 7.10.2017 na parkovisku na Trnavskom mýte o 6.05 hod., odchod 
o 6.10 hod.. predpokladaný návrat na uvedené parkovisko do 21.00 hod. 
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