Výlety oddielu pre rodičov
s deťmi KST Limba turist
Rok 2022
13. 2. (Ne) Malokarpatský Schneeberg Snežný vrch - výlet na jeden z malokarpatských vrcholov
spojený aj s výstupom na Vysokú. Zoberte si aj ďalekohľad alebo teleobjektív, ak budeme mať
šťastie, budeme mať krásny výhľad. (Miloš)
12. – 13. 3. (So-Ne) Trnava známa-neznáma - Trnava je blízko, že by sme tam kameňom dohodili,
ale poznáte toto mesto? Niektorí v Trnave aj prespíme, ale kto chce môže ísť večer domov. Na
programe je návšteva divadla, prehliadka mesta so sprievodcom, hra v uličkách Trnavy, prehliadka
pivovaru s ochutnávkou. (Marián)
23. 4. (So) Haluzická tiesňava, Bošáca, románsky kostol v Haluziciach, Hájnica s rozhľadňou
(pešo) - výlet do Bielych Karpát. (Mirka)
Apríl Bicyklovanie po chotári v Pustých Úľanoch - najkrajší chotár roka 2014 má dĺžku cca 22 km. V
rámci projektu Natura 2000 bolo územie zasahujúce oblasť Úľanských rybníkov a nív vyhlásené za
chránené vtáčie územie. (Miloš)
1. 5. (Ne) Hľadanie pokladu na Americkej lúke - tentoraz to bude naozaj ťažké. (Michal V.)
6. - 8. 5. (Pi-Ne) Prechod severnej časti Malých Karpát - Plavecký Mikuláš, Sklená Huta, Častá. Spať
budeme pod širákom. (Marián)
21. 5. (So) Bicyklový výlet na Trojhranie - poldenný cyklovýlet na SK-HU-AT trojhranie, pôjdeme
cez Rakúsko tam, naspäť cez Slovensko. (Andrej)
Jún Splav Karloveskej zátoky - objavme skryté miesta prírody Bratislavy. Splav začína na mieste,
kde Dunaj napája Karloveské rameno. Splavíme asi 5km po prúde až po lodenice. Objavíme zákutia, ktoré sú bežne pešo nedostupné. Pri troche šťastia môžeme uvidieť aj bobry. Na splav využijeme nafukovacie lode, ktoré sú stabilné a na pokojnej vode ramena poskytujú stabilnú plavbu aj
pre menej skúsených vodákov. Splav nie je kondične ani časovo náročný, preto sa dá v kľude absolvovať v popoludňajších hodinách bežného pracovného dňa, najlepšie ku koncu mája až v júni.
(Peťo)
3. - 5. 6. (Pi-Ne) Bicyklový výlet na Starú Myjavu - príjemné cestičky, sem-tam väčšie kopce,
vhodné pre trochu väčšie deti cca 8+. Cesta tam - vlakom do Myjavy, cesta naspäť na bicykli do
Nového Mesta. (Marián)
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19. 6. (Ne) Bicyklový výlet k Danubii - potom sa preplavíme malou kompou cez Dunaj a späť do BA
po druhom brehu Dunaja, cca 35 km. (Andrej)
24. - 26. 6. (Pi-Ne) Tradičná stanovačka na Čermákovej lúke - opäť sa stretneme, nebude chýbať
gitara a ani grilované pstruhy a všetko, čo k poriadnej stanovačke patrí. (Marián)
2. - 9. 7., náhradný termín: 9. - 16. 7. (So-So) Rodinná dovolenka na Orave - nádherný bralnatý
Šíp alebo majestátny Veľký Choč, hrad Likava alebo Oravský hrad, kúpanie v Bešeňovej alebo v
Lúčkach, drevený artikulárny kostol v Leštinách alebo v Istebnom a mnoho ďalších zaujímavostí na
dolnej Orave. Ubytovanie v Jánošíkovej krčme vo Valaskej Dubovej. (Miloš)
4. - 7. 8. (Št-Ne) Komárno - Budapešť na bicykli - pohodové bicyklovanie popri Dunaji, najkrajšie
pláže, pamiatky a gastronómia Maďarska - Ostrihom, Visegrád, Szentendre, ak stihneme aj
Budapešť. (Marián)
1. - 4. 9. (Št-Ne) Víkend na ranči - príjemne strávený víkend s koníkmi, jazdenie, starostlivosť,
možno budú aj iné zvieratá. (Ľubo)
15. - 18. 9. (Št-Ne) Nízke Tatry - výstup od chaty Trangoška, ubytovanie na Štefánikovej chate,
návšteva Jaskyne mŕtvych netopierov, turistika na Kosodrevinu, Chopok, Ďumbier... (Michal P.)
7. - 9. 10. (Pi-Ne) Viedeň na bicykli – navštívime hlavné mesto našich susedov na bicykloch,
pozrieme si jeho pamätihodnosti, pobicyklujeme sa okolo Dunaja, užijeme si jesennú atmosféru
a ukončíme našu cyklistickú sezónu, aby sme sa mohli začať tešiť na novú. (Marián)
22. 10. (So) Orlie skaly v Malých Karpatoch z Prašníka - pešo, cca 14 km, Čerenec, Tlstá hora, Malá
Pec, Veľká Pec, Barónov hrob - všetky tieto miesta nájdeme na novovybudovanom náučnom
chodníku v prírodnej rezervácii neďaleko Piešťan. (Mirka)
17. 11. (Št) Záver sezóny v Malých Karpatoch (Michal V.)
December Spoločné korčuľovanie na niektorom bratislavskom verejnom klzisku (Andrej)
December Vianočné bežkovanie/bobovanie/sánkovanie/turistika v Malých Karpatoch podľa
počasia (Michal V.)
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