Klub českých turistů, odbor KČT Mapa Brno,
vás zve na jednodenní turistickou akci

Pěšky do Bratislavy a lodí do Vídně
v pátek 5. července 2019 (státní svátek)
- ráno v 6:24 v Brně nasedneme do vlaku směr Břeclav a různými dalšími prostředky se dopravíme až do obce Svätý Jur
- jakmile v lese najdeme první stopy hrdinů SNP (cca 400 výškových metrů nad Jurem), budeme mít to nejhorší za sebou
- dále již budeme pěšky postupovat po hřebeni Malých Karpat až do Bratislavy – celková délka trasy 25 km
- cestou narazíme i na Sakrakopec s památníkem největšího leteckého neštěstí v bývalém Československu
- při troše štěstí nemineme ani 196 m vysokou věž vysílače Kamzík s vyhlídkovou restaurací ve výšce 70 m
- do Bratislavy dorazíme buď přes vyhlídkový vrch Slavín, nebo Hlavnú stanicu, kde se od nás odpojí cestující do Brna
- pěšky nebo tramvají dorazíme do centra Bratislavy, dle času a zájmu účastníků prohlídka města (Modrý kostolík atd.)
- v 18:15 se nalodíme na nový superrychlý katamaran Twin City Liner a po 90 min tryskové cesty po Dunaji vystoupíme
v centru Vídně na Schwedenplatzu. Před tím se však vzneseme o několik metrů nahoru v plavební komoře Freundenau.
- ve 21:10 vyrazíme vlakem z Vídně směr Břeclav a Brno, příjezd do Brna ve 22:35
- zájemci o návštěvu vyhlášeného zmrzlinového salonu Tichý odjedou z Vídně busem ve 21:45, příjezd od Brna 23:50
Odjezd/Návrat: Brno dolní nádraží. Kdo nepůjde na loď, pojede z Bratislavy vlakem v 18:10 přímo do Brna, příjezd 19:35
Cena: Vlak/bus 400-600 Kč (dle nabídky dopravce), loď 30€ (místa u oken za příplatek), MHD Bratislava/Wien cca 5€
Přihlášky: U pana Zdeňka Cabalky, tel. 602 546 111, e-mail: cabalka@mapycabalka.cz.
Zájezd vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489
Doporučujeme sjednat zdravotní pojištění. Úrazové pojištění účastníků akcí KČT dle platných podmínek.
Zájezdu se mohou zúčastnit členové KČT z libovolného odboru. Nejste dosud členem KČT? Můžete to snadno napravit.
Získáte tím nové přátele, možnost účastnit se zajímavých akcí a slevy u nás i v zahraničí. Svým příspěvkem navíc
podpoříte rozvoj a údržbu turistického značení ve vašem kraji. Více na www.kct.cz

