
Výlety oddielu pre rodičov s deťmi KST Limba turist

Rok 2021

21. 3. (Ne) Prírodné klenoty Šúru - pešo, (Miloš Držik)

Trasa: Svätý Jur – pri Fanglovskom potoku, prechádza okolo
rybníka, Biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty UK, ďalej
cez Panónsky háj a končí pri cestnej komunikácii v Čiernej vode.
Dĺžka: 4,1 km
Čas pochodu: 1 – 1,5 hod. 

27. 3. (So) Okolie Malého Dunaja - pešo, (Miloš Držik)
Pre nadšencov vyhľadávania "kešiek", na tejto trase ich môžeme nájsť až 17.

Štart: Začiatok v Tomášovej osade pri Malinove. 
Dĺžka: 7 km
Čas pochodu: 3-4 hod. 

10. 4. (So) Haluzická tiesňava - pešo, (Greškovci)

Výlet do Bielych Karpát, pozrieme si tiesňavu, Bošácu, románsky kostol v Haluziciach, Hájnicu s rozhľadňou...

18. 4. (Ne) Výlet po bunkroch z 2. sv. vojny - cyklo, (Miloš Držík)
Na petržalskom území bolo pôvodne postavených 15 pechotných zrubov, z ktorých sa dodnes zachovalo 12, my
sa ich pokúsime nájsť. 

8. - 11. 5. (So-Ut) Bicyklovačka v okolí Rožnova pod Radhoštem (Greškovci)

Skanzen Valašské múzeum v prírode, zrúcanina hradu Rožnov, Jurkovičova rozhľadňa, Pustevny z historickými
stavbami, vrch Radhošť...

22. 5. (So) Nová rozhľadňa Devínska kobyla s výletom na Sandberg - pešo, (Gabika Sasková)

29. - 31. 5. (So-Po) Po stopách trhliny - pešo, (Marián Šumšala)
Dobrodružný čunder na trase Nitra - Trhlina, 3-dňový trek možno zvládneme aj bez stanov...

náhradný termín 4. - 6. 6. (Pi-Ne)

Jún Staré koryto Dunaja z Čuňova - jednodňový nenáročný splav - (Vlado Stračár)

12. 6. (So) Bicyklový výlet na Trojhranie (Andrej Skolkay)
Poldenný cyklovýlet na SK-HU-AT trojhranie, pôjdeme cez Rakúsko tam, naspäť cez Slovensko. 

26. 6. (So) Cyklovýlet vláčikom a bicyklom do Mosonmagyarorváru (Andrej Skolkay)

Vláčikom z petržalskej stanice do Rajky, odtiaľ bicyklom do Mosonmagyarorváru, môžeme sa ísť aj vykúpať... 

kontakt: Miroslava Grešková, 0907 433 856, miroslava.greskova[zavináč]gmail.com



1. - 3. 7. (Št-So) Tradičná stanovačka na Čermákovej lúke - pešo, (Marián Šumšala)
Opäť sa stretneme a užijeme si všetky príjemné lúčne radosti.

10. - 17. 7. (So-So) Rodinná dovolenka v prekrásnom prostredí Podpoľania, (Greškovci)

Malebná príroda sopečného pohoria Poľana, turistika: Kyslinky, vrch Poľana, Bátovský balvan, Jánošíkova 
skala, vodopád Bystrého potoka, Hrochoťský mlyn, zvyšky lesnej železnice, možnosti lezenia, cykloturistiky, 
farma Turkov vrch...

13. - 16. 8. (Pi-Po) Putovný výlet na bicykli z Komárna do Budapešti - (Marián Šumšala)
Pohodové bicyklovanie pre všetkých, dunajské pláže, maďarské víno, stany alebo penzióny...

náhradný termín 20. - 23. 8. (Pi-Po)

28. 8. - 1. 9. (So-St) Nízke Tatry - pešo, (Michal Pavlík)
Ubytovanie na Štefánikovej chate, návšteva Jaskyne mŕtvych netopierov, turistika na Kosodrevinu, Chopok, 
Ďumbier... (výstup z Vyšnej Boce alebo z Čertovice)

11. - 14. 9. (So-Ut) Veľká Fatra - pešo, (Michal Pavlík)

Prechod časti pohoria cez Kráľovú studňu a Borišov, asi najkrajší prechod pohorím na Slovensku. Dennú dávku
4-5 hodín chôdze zvládnu aj menšie deti.

2. 10. (So) Orlie skaly v Malých Karpatoch z Prašníka - pešo cca 14 km, (Greškovci)
Čerenec, Tlstá hora, Malá Pec, Veľká Pec, Barónov hrob - všetky tieto miesta nájdeme na novovybudovanom 
náučnom chodníku v prírodnej rezervácii neďaleko Piešťan.

16. 10. (So) Plavecký hrad a Plavecký kras - jedna z najkrajších malokarpatských trás, pozrieme si voľne 
prístupnú jaskyňu Deravá skala, naskytnú sa nám krásne výhľady na Záhorskú nížinu - pešo, (Gabika Sasková)

17. 11. (St) Záver sezóny v Malých Karpatoch - Harmónia - Veľká Homoľa - krátka vychádzka s návštevou 
rozhľadne - pešo, (Greškovci)

27. 11. (So) Spoločné korčuľovanie na verejnom klzisku (Andrej Skolkay)

26. 12. (Ne) Vianočné bežkovanie a bobovanie/sánkovanie na Partizánskej lúke a okolo rybníkov, prípadne 
kratšia turistika do okolia (Andrej Skolkay)

kontakt: Miroslava Grešková, 0907 433 856, miroslava.greskova[zavináč]gmail.com


