ПОЛАЗАК:
ПОВРАТАК:
СМЕШТАЈ:
ПРЕВОЗ:

петак 11. август 2017. год. 21 ч. из Б. Паланке преко Н. Сада
недеља 20. август 2017. год. пре подне у Нови Сад - БП
7 полупансиона у Доњем Смоковцу
конфорним туристичким аутобусом

организатор

у сарадњи са

ПД „Равничар“

ПД „Нафташ“

Бачка Паланка

Нови Сад

Аранжман обухвата:
- Пансионске услуге на бази седам полу пансиона, у дво, тро,
четворокреветним собама са купатилом и ТВ. Објекат је
грађен у етно стилу а 2017.g. је реновиран.
- Превоз комфорним туристичким аутобусом Дунавпревоза.
- Организационе трошкове, таксе за аутобус, путарине, паркинг, и сл.
Аранжман не обухвата:
- Улазнице у музеје, пећине, жичаре, базене.
- Трошкове међународног здравственог осигурања.

1

1. дан

петак

- Полазак из Бачке Паланке у 21 часова. (из Н. Сад у 22 часова),
окупљање учесника 15 минута раније.
- План пута: Прелазак државне границе,
наставак пута кроз Мађарску према Словачкој. Банска Бистрица, Ружомберок, и
Попрад

2. дан

субота

- Долазак у Попрад. Обилазак центра града и шопинг у продавницама спортске
опреме
- Долазак у Доњи Смоковец. Смештај у Пансион „Валашка“, кратки предах.
- Одлазак у Стари Смоковец, разгледање центра, поподневна пешачка тура.

седам дана боравка и планинарења
- После доручка окупљање и одлазак на планиране туре.
- Сваки дан је тако планиран да могу сви да иду
без обзира на физичку кондицију
- Програм за сваки дан ће вође пута планирати
претходно вече, у зависности од метео података,
тежине туре и осталих параметара.
- Могуће је издвајање из групе и самосталне
активности, али само уз претходно јављање и
договор са водичима.
- Планиране су посете и обилазци знаменитости
Високих Татри, Словачког раја, као што су
кањони, пећине, врхови, видиковци, музеји,
сплаварење, купање у термалним базенима.
- Повратак са туре и одмор
- После вечере, договор свих учесника за
сутрашњи дан.

9.

дан

субота

- После доручка смештај пртљага у аутобус и
полазак.
- Долазак у Величку, Рудник - Музеј соли.
Обилазак Музеја који се налази на УНЕСКО-вој
листи знаменитости светске баштине. После
одлазак у Краков. Разгледање знаменитости и
слободне активнсти до касних вечерњих сати.
- Повратак за Србију, са успутним паузама.

10. дан недеља
- Долазак у Нови Сад у јутарњим часовима
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Ове године организујемо петнаести пут, а увек другачији и увек атрактиван и активан
годишњи одмор за заљубљенике високогорских тура, други пут у сарадњи са
Планинарским Друштвом „Нафташ“. Поједини планинари су више пута учествовали у
овом програму и опет се пријављају. Зашто? Уверите се и сами.

Трекинг туре по Словачким планинама
“ВИСОКЕ ТАТРЕ 2017”
Трекинг је организован да би се упознала два
национална парка Републике Словачке, у целодневним
боравцима на високогорским успонима, трансверзалним
излетима и посетама пећинама и необичним кањонима.
Нашим боравком у Словачкој планирамо обићи, ако нам
услови дозволе, планинарске масиве:
У НП „ВИСОКЕ ТАТРЕ“ нашу пажњу привућиће високи врхови дубоке поточне долине и
пећине, горске очи - плеса, татранска железница - различити системи жичара. Високе
Татре у својем масиву нуде нам успоне на неке од врхова као што су: Кривањ 2494м,
Риси 2499м, Славковски штит 2452м, Виходна висока 2428м, Предње Солиско 2093м,
Велика. Свишћовка 2037м.и нмоги други врхови вредни планинарске пажње.
До Скалнатог плеса (језера), жичара ће нам скратити пут до 1751м. Да би више времена
добили за уживање у једном од најлепших погледа у Високим Татрама, са врха
Свишћовке на долину Зеленог плеса. Поред жичаре из Татранске Ломнице користићемо
жичару на Хребјенок и Солиско.Посетићемо или видети планинарске домове:
Дом на Зеленом плесу, Дом под Солиском, Слиески дом под Герлахом, дом под Рисијем,
Попрадски дом, Биликов дом, Хајдучки дом и друге.
Од језера која су нам у непосредној близини посетићемо: Штрпско, Јамске, Велицко,
Попрадско, Жабје, Скалнато, а ходаћемо долинама које су формирале многобројни
речице и потоци спуштајући се са високих врхова и гребена.

Хајдучки дом

Дом на Попрадском плесе

На дневним турама посетићемо поједина туристичка места: Штрбско плесо, Попрад,
Стари Смоковец, Татранску Ломницу, а умор ћемо лечити у познатом термалном
купалишту Врбов.
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Словачко рудогорје на чијем крајњем истоку се налази нацинални парк „Словачки рај“.

Кањон реке Хорнад
Верујемо да ће и Вама остати у прелепом сећању кањони Националног Парка
„Словачки рај“, који с правом носи своје име.

Планирамо да прођемо кроз најлепше
клисуре тик изнад самих водопада, уживамо
у предивним пејзажима са познатих
видиковаца, попнемо се на светски познате
врхове, окрепимо у неким од многобројних
планинарских домова, завиримо у добро
обезбеђене и осветљене пећине којима ови
предели обилују, одмарамо и купамо у
базенима и бањама, огледамо у језерима.
За задњи дан смо оставили посебан бисер,
Рудник – музеј соли у Пољској, и њихов
стари краљевски град Краков.
Рудник – музеј соли Величка
Жеља нам је да ово буде један незабораван, активан годишњи одмор за све нас.
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