Klub českých turistů
odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc
pořádá
19. ROČNÍK
večerního turistického pochodu IVV

Olomócké nočník
Kontakty: www.kdho.webnode.cz, e-mail: ivetaklemesova@seznam.cz, mobil: 775 933 189
Termín akce: pátek 24. ledna 2020.
Místo startu: „Skautský dům“ v Olomouci, Holická 31/19 (naproti prodejny Baumax) od 18:00
do 20:00 hodin.
Cíl pochodu: „Skautský dům“ od 20:00 do 22:00 hodin.
Ubytování:
tělocvična Skautský dům od pátku 25. ledna do neděle 27. ledna. Vlastní spacák,
karimatka. Zajištěno pro včas a řádně přihlášené.
Cena za jednu noc: 80 Kč. Nutno zajistit do 20. ledna na uvedené kontakty.
Zájemci o lůžko – nezajisťujeme. Ubytování na lůžku nedaleko místa startu na ulici
Holická 31/10 – „Ubytovna Morello“, tel.: 603 511 067 (7 – 21 hod.), email:
ubytovna@morello.cz
Doprava:
a) pěšky od hlavního nádraží ČD Olomouc: Z budovy hlavního nádraží ČD jít doleva
k mrakodrapu. Projít mezi touto budovou a budovou Zdravotní pojišťovny MV
ke kruhovému objezdu. Pokračujeme dále přechodem u kruháče a jdeme podél
plotu pod silnicí nad námi.
Před námi je budova Nestlé – Zora. Dáme se doprava v souběhu se silnicí nad
námi a jdeme kolem Veolie. Přejdeme vlakové koleje a asi po 50 m na konci plotu
odbočíme silnicí doleva a na jejím konci na křižovatce T odbočíme doprava.
Na konci ulice odbočíme doleva a dojdeme ke Skautskému domu,
b) veřejnou dopravou od hlavního nádraží ČD: Ze stanoviště autobusů „C“ pojedeme
na zastávku „U teplárny“. Z této jdeme pod silnicí nad námi přes kruhový objezd
u Baumaxu.
Pokračujeme rovně podél Baumaxu směrem ke kolejím až na konec budovy a pak
přejdeme přechodem doleva k budově Skautského domu. Vchod ze zadní části.
Jízdné v Olomouci činí 14 Kč, jízdenky v prodejnách novin nebo
v prodejních automatech.
Autobusové spoje: linky č. 12, 13 a 19 (jízdenky v automatech nebo ve stánku).
Kilometráž: 5 km (na razítko IVV) po olomouckých hospůdkách.
Občerstvení: v cíli bude zajištěno.
Startovné:
dospělí – 30 Kč, mládež do 18 let – 15 Kč.
Sleva:
členové KČT – 5 Kč
členové odboru Klub Dobrý hospodář – 15 Kč
Důležité:
každý se účastní na vlastní nebezpečí.

OLOMOUCKÝ KRAJ – SPONZOR TURISTICKÉHO ZNAČENÍ

