Klub českých turistů, odbor Česká Skalice
Vás zve na vícedenní výlet:

V termínu: sobota 27. srpna – 3. září 2022
Doprava: podle dohody společně vlakem do Popradu, autobusem
do Mengusoviec.
Nebo vlastním autem, parkování je zajištěno u chaty.
Vstup na Slovensko bude podmíněn platnými opatřeními v době pobytu.
sobota: 27. srpna 2022: Příjezd, ubytování, podle času a dohody krátká
vycházka do okolí.
neděle: 28. srpna 2022: Štrbské pleso, lanovkou na Solisko, Furkotská dolina,
Furkotský štít (2405 mnm), Bystré sedlo (2314 mnm), Kozie plesá, vodopád
Skok, Mlynická dolina, Štrbské pleso.
Rekreační trasa: Štrbské pleso, lanovkou na Solisko – zpět kolem mostíků na
Štrbské pleso. Nebo: Mlynickou dolinou k vodopádu Skok a zpět.

pondělí: 29. srpna 2022: Starý Smokovec, lanovkou na Hrebinok, dále po
Tatranské magistrále – Slavkovské pleso (1667 mnm), Sliezky dom, Batizovské
pleso (1898 mnm), Ostrva (1926 mnm), Popradské pleso, Štrbské pleso.
Rekreační trasa: Štrbské pleso, Popradské pleso, chata při Popradskom plese,
Symbolický cintorín, zastávka Popradské pleso.
úterý: 30. srpna 2022: Tri studničky, Grůnik (1575 mnm), Priehyba
(1952 mnm), Kriváň (2494 mnm), Važecká dolina, Jamské pleso, Štrbské pleso.
Rekreační trasa: Starý Smokovec – prohlídka, lanovkou na Hrebienok,
Bielikova chata, Rainerova chata, vodopády Studeného potoka, lanovkou
do Starého Smokovca.
středa: 31. srpna 2022: zastávka Popradské pleso, Popradské pleso,
Mengusovská dolina, Žabie plesá, chata Pod Rysmi, Sedlo Váha (2348 mnm),
Rysy (2499 mnm). Zpět na Popradské pleso, Štrbské pleso.
Rekreační trasa: Tatranská Lomnica – prohlídka, lanovkou na Skalnaté pleso,
Výstup, nebo lanovkou do Lomnického sedla (2190 mnm), zpět lanovkou, nebo
po Tatranské magistrále přes Zamkovského chatu na Hrebienok.
čtvrtek: 1. září 2022: Starý Smokovec, lanovkou na Hrebienok, Malá Studená
dolina, Téryho chata, Pat´ Spišských ples, Priečné sedlo (2352 mnm), Zbojnická
chata, Velká Studená dolina, Hrebienok.
Rekreační trasy: Možnost výběru: Važecká jaskyňa, Belianská jaskyňa,
termální koupaliště Vrbov, návštěva Popradu – prohlídka města.
pátek: 2. září 2022: Tatranská Lomnica, lanovkou na Skalnaté pleso, Velká
Svišťovka (2037 mnm), Zelené pleso, Brnčálova chata, dolina Zeleného plesa,
dolina Kežmarskej Bielej vody, Vyhliadka, Štart, Tatranská Lomnica.
sobota: 3. září 2022: Úklid chaty, autobusem do Popradu, vlakem domů.
Program je pouze informativní, může se změnit podle počasí,
nebo dohody účastníků.
Ubytování je zajištěno v turistické chatě KČT 1. Brněnská v obci Mengusovce.
Cena: Pro členy KČT s členstvím AKTIV: 170,- Kč/noc.
Pro členy KČT s členstvím ZÁKLADNÍ a pro cizí: 220,- Kč/noc.
Lázeňský poplatek pro všechny splatný přímo na místě: 1 Euro/den
Více informací o ubytování najdete na adrese: www.okct1b.wz.cz
Závazné přihlášky přijímá předseda Petr Škrdla.
Členové KČT Česká Skalice se mohou přihlásit do 31. ledna 2022.
Pokud nebude naplněna kapacita, pro ostatní je termín do 28. února 2022.
Kontakt: mobil: 604 162 988, e-mail: petrskrdla@atlas.cz

