
Klub skalničhúřů Praha ve spolupróci s cestovní kancel,dří Víkend, Hořovice zve na ruíjezd

RUMUNSKE KARPATY
. za nódhernou horskou přírodou Rumunska -

Rumunsko rychle vyrůstá ze zaosta|osti . vyrustají
dálnice, mění se a zkvalitňuje silniční síť, mění se
zaostalý venkov, lidská obydlí i dříve zanedbávané
kulturní památky. Nádherná horská příroda však
zistává, a je stále téměř nedotčená; a tak jsme se spolu
S ,,našío. cestovní kanceláří Víkend rozhodli Vám pro
rok 2018 nabídnout Rumunské Karpaty.

Tvarová různost pohoří a snaha, vidět jich co nejvíc,
spolu s velikostí země, nutí k více ubytování, i na více
místech; ve třech rizných hotelech strávíte pět nocí! A
tak je zájezď oproti jiným létům - také kvůli velké
vzdálenosti, delší, a tedy i poněkud dtažší, než jindy.

Denní program (s výjimkou přejezdového dne) dle dohody nebude pruvodcován, na
všech zastaveních bude naprosto volná turistika dle vlastní volby s přihlédnutím k pokynům
CK. Ubytování je v solidních hotelech, ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí.

Pro Vás neobvyk|ý datum s přesahem do července by|o nutné vo|it kvů|i otvírání horského tune|u na dů|eŽité
magistrá|e Transfagarasan aŽ červenci, bez nějŽ by neby|o moŽné rea|izovat ce|ý zamýš|ený program'

Proaram záiezdu:
1. den: Sraz Praha, pátek 29.6.2018 ve 22:00 h,

u Masarykova nádraží, u krátkodobé zastávky busŮ
v ul. Na Florenci (protičp.25). odjezd, jízda přes noc

2. den: CestovnÍ den, prŮjezd dálnicí Dl
(bohužel, nutně), Slovenskem a Maďarskem, dojezd
na nocleh v hotelu na rumunské horské magistrále
Transalpina v podvečern ích hodinách

3. den: Busem na PasulCarbunele 2172 m, lehčí
túra do překrásného kotle s horskými jezírky.
Panoramatická jízda busem vyhlídkovou horskou
silnicí Transalpina s vyhlídkami a chvilka v areálu se
stánky s občerstvením. Přejezd do pohoří Fagaras

4. den: Středně těžká, nádherná túra po hřebenu Fagaraše se dvěma vyhlídkovýmivrcholy: Vf'Paltinului
2400 a Vf.Jezerului 2417, odpočinek u jezírek Capra, otužilci s mož' koupání' Sestup, návrat do téhož hotetu

5. den: Přejezd do hor Bucegi: vyhlídky cestou a návštěvy dvou unikátních památek: nádherný klášter
Curtea (exteriéry + kostel) a Draculovo sídlo - hrad Bran s prohlídkou (35 Lei, senioři 25). Ubytování v hotelu

6. den: okružní, středně těžká, ale velmi příjemná túra v pohoří Ciukas: z Pasul Bratocea 1272 kolem
bizarních, exotických skalních formací kvrcholku Vf, Ciukas 1954 spohádkoým kruhovým rozhledem'
Sestup do ýletního areálu Muntele Rosu 1280, bus
přejede. Přejezd do vesnice Cheia, návštěva
stejnojmenného kláštera. Návrat do téhož hotelu

7. den: Naložení zavazadel, busem do Busteni'
Lehká túra v pohoří Bucegi: obousměrně lanovkou
z Busteni (70 Lei), po hřebeni (s peknou odbočkou
na vyhlídku) na vrchol Vf. omul 2505, zpět k lanovce,
sjezd. Volno ve městě, v podvečer odjezd domŮ

8. den: Příjezd do Prahy před polednem

ná 29. 6.. ná 0. t.2018 9 goo'.Kě
V ceně: jízdné, mýtné, 5x hotel s polopenzí, průvodce

hfo a přililášlty:.hsgÍ tt|d|frltk' tgt tNZ 330 0p


