NÍZKÉ TATRY




výběr náročnosti tras
pestrý program
s možností relaxace v Bešeňové

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 6.00 hod. (z Prahy v 7.15 hod., z Brna v 9.45 hod.). Cestou navštívíte
hrad Strečno s krásnými výhledy nejen na řeku Váh. Vpodvečer příjezd do Demänovské doliny,
ubytování ve středisku Jasná. Volný program, večeře.
2.–3. den: turistika v oblasti Nízkých Tater. Zde podle Vaší zdatnosti a s možností využití lanovky
zdoláme dva nejvyšší vrcholy Chopok (2023 m) a Ďumbier (2043 m). Z Ďumbieru se budeme kochat
nejkrásnějšími výhledy na velkou část Nízkých Tater, v dáli pak uvidíte Západní a Vysoké Tatry a
také Malou Fatru a Velký Choč. Zdatní turisté určitě neodolají nádherné hřebenovce přes Dereše (2004
m) na Bor (1888 m) a Sinou (1560 m), která nás zavede do jedné z nejkrásnějších částí celých Nízkých
Tater. Nebo můžete zvolit trasu na další vrchol a to Krakovu holu (1752 m). Množství turistických tras v
této části Nízkých Tater a krásná příroda uspokojí určitě zdatné i méně zdatné turisty. Kdo bude chtít,
může v průběhu pobytu, v rámci fakultativního výletu, relaxovat v termálech v Bešeňové.
4. den: po snídani procházka v oblasti Demänovské doliny v Jasné, kde můžete navštívit Vrbické
pleso, jediné pleso Nízkých Tater a symbolický cintorín u vrcholu Ostredok. Odtud pěšky nebo
autobusem dle vašeho výběru k Demänovské jeskyni svobody, která určitě stojí za návštěvu. Je to
jeskyně s největší krápníkovou výzdobou na Slovensku. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR,
návrat do půlnoci.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci v hotelu Liptov** nebo
hotelu Ostredok*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a s možností přistýlek), 3x polopenzi, WiFi,
pobytovou taxu, služby průvodce, v hotelu Ostredok v ceně 2x hodinový vstup hotelové wellness
Cena nezahrnuje: 1 lůžkový pokoj Hotel Liptov + 800,- Kč, Hotel Ostredok + 2 760,- Kč, cestovní
pojištění vč. storna + 247,- Kč
Sleva: Hotel Liptov**: dítě do 12 let na přistýlce – sleva 960,- Kč, 3., 4. osoba na přistýlce – sleva 300,Kč/os., Hotel Ostredok***: dítě do 10let na přistýlce – sleva 1 550,- Kč, dítě 10 – 15 let na přistýlce –
sleva 990,- Kč
Doporučená částka na vstupy: 52,- EUR

TERMÍN
17.07. - 20.07.

CENA
5 760 – Liptov**
6 450 – Ostredok***
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