KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ODBOR BOLEVEC PLZEŇ
pořádá v neděli

20. června 2021

11. ročník turistického pochodu IVV a cykloakce

na trasách: 3,5 - 30 km
Trasy letošního ročníku povedou po ose: Český dvůr – Občerstvení Krmelec (Městský
les u Černic) – Plzeň-Černice – Štěnovice – Čižice – Nebílovy – Svatý Vojtěch – Losiná –
hrad Radyně – Český dvůr. Kratší trasy budou z této odvozené.
Mimo naplánované trasy je možno využít místních naučných stezek – Stará Plzeň a kupci, NS Starý
Plzenec, Skalní stezka.
Zajímavosti na trase: hrad Radyně, rotunda sv. Petra a Pavla, kaple sv. Vojtěcha
Start:

předpokládané místo startu Starý Plzenec,
restaurace Český dvůr (Masarykovo nám. 74),
9:00 – 14:00 (trasy nad 15 km jen do 12:00).

Cíl:

předpokládané místo cíle Starý Plzenec,
restaurace Český dvůr do 17:00

Doprava:

Vlakem, trať 190 Plzeň – České Budějovice nebo
MHD č. 51 z Plzně – Slovan, Autobusy ARRIVA z terminálu
u hlavního vlakového nádraží nebo Plzně-Slovan.
(Starý Plzenec - zóna 061)

Startovné:

nečlenové KČT ............................................... 25,- Kč
členové KČT, senioři, mládež do 15 let
držitelé karet ISIC, ITIC a ALIVE ................... 20,- Kč

Odměna:

Pamětní list, samolepka, razítka pochodu. Pro zájemce
razítko IVV a možnost zakoupení turistické vizitky pochodu.

Plnění:

OTO Plzeňsko, TTO Úslava, TTO Jižní Plzeňsko

Ubytování: Nezajišťujeme

facebook.com/zastavkakrmelec

www.dragonprint.cz

http://www.staryplzenec.cz

http://www.ceskydvurplzenec.cz

Informace: Karel Mastný, Čachna 816, 332 02 Starý Plzenec, mobil: 721 042 510
Václav Svoboda, Nerudova 766, 332 02 Starý Plzenec,mobil: 777 265 413
svoboda.kctbolevec@seznam.cz
Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám v omezeních v souvislosti koronavirem, může
dojít k nepředvídaným událostem. Proto prosím sledujte webové stránky pořadatele nebo volejte
na tel. čísla pořadatelů, kde se dozvíte aktuální informace ohledně akce.

www.kctbolevec.cz ; www.facebook.com/kctbolevec
Akce se koná za každého počasí. Pochodu se účastní každý na vlastní nebezpečí, což potvrdí svoji přihláškou. Na delší trasy se
mohou vydat účastníci starší 18 let, mladší jen v jejich doprovodu.

Přijeďte strávit společný turistický víkend na Plzeňsko. V sobotu 19.6. se koná 34. ročník pochodu
našeho odboru "Přes Krkavec do Plzně" se startem v Plzni na konečné tramvaje č.1 Plzeň - Bolevec
od 7:00 do 10:00. Trasy 12 až 50km.

