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Barangolás a Cseh paradicsom, Cseh Svájc és Szász Svájc régiókba
2018 július 6-11
6 nap 5 éjszaka
Közép-Európa egyik leglátványosabb, legnépszerűbb idegenforgalmi régiója, a Csehország és Németország határán
fekvő Cseh Svájc és Szász Svájc nevű, rendkívül változatos felszínű, különleges sziklaformációiról híres régió. Az Elba
vágja ketté e csodás vidéket, jobb bal partján a cseh és német oldalon is Nemzeti Parkokat alakítottak ki, ahol a
legszebb, legérdekesebb látványosságok csoportosulnak.

1. nap: Budapest – Jicin. Budapestről a kora reggeli órákban indulunk, majd megállunk a Kutna Horában.
Ezt követően Hruba Skalaba buszozunk, ahol ha időnk
engedi teszünk egy kis gyalog túrát. Majd Rumcájsz mesék
színhelyére, Jicin városába utazunk. Bejárjuk a barokk
árkádsorral díszített főteret, megismerhetjük a Szent Jakab
templomot és az érseki palotát, valamint a tér jellegzetességét,
a mesékből ismerős óratornyos Valdice kaput. Megnézzük
kívülről Wallenstein gróf kastélyát, aki a 30 éves háború nagy
hadvezére volt. A hosszú utazás végén szállásunkra érkezünk,
ahol elfogyaszthatjuk jól megérdemelt ízletes cseh sörünket.
Szállás: Jicin közelében
2. nap A reggelit követően szállásunkról busszal utazunk Adrspach-Teplice homokkővidék területére. Itt
gyalog kelünk útra, hogy bejárjuk Teplice homokkő tornyait. A körtúra során több tíz méter magas
homokkő tornyokat láthatunk, szűk, természet alkotta
folyosókon haladunk keresztül, keskeny fapallókon kelünk át a
tornyok közt zubogó apró patakokon. A körtúra után a Farkaskanyonon folytatjuk utunkat, egy széles, fenyveserdővel borított
mesebeli völgyben. Hamarosan ismét sziklatornyokhoz
érkezünk. Itt már néhány vaslétrán is fel kell másznunk, a
látvány azonban mindenképpen megéri a fáradtságot. Túránk
utolsó szakaszán a legnagyobb és legérdekesebb
homokkőformák várnak ránk Adrspach településig. Táv: 14
km, szint: fel-le: 350 méter Majd busszal utazunk vissza
szállásunkra. Szállás: Jicin közelébe
3. nap Cseh Svájc Nemzeti Park területére megyünk,
ahol egész napos túránk lesz. Korai reggeli után
autóbusszal utazunk a gyalogtúránk kiindulópontjába,
ahonnan egy kilátópontokkal tarkított erdei ösvényen,
majd egy meredek, de rövid emelkedőn közelítjük
meg a nemzeti park leghíresebb természeti
látnivalóját. A Pravčická brána sziklakaput, mely
Közép-Európa legnagyobb sziklahídja, a maga 26
méteres hosszával és 16 méter magasságával. Mellette
egy kis kastély áll, amiben a nemzeti park múzeuma,
valamint egy étterem kapott helyet. Ezután végig lefelé túrázva érjük el Hrensko kirándulóközpontját,
ahol
a
Kamenice
folyó
az
Elbába
ömlik.
Itt
tartjuk
az
ebédszünetünket.
pihenő után a Kamenice szurdokába indulunk egy keskeny gyalogösvényen.
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Az egyre keskenyebbé váló szurdokban hamarosan elérjük azt a pontot, ahol a folyó miatt gyalog már
nem mehetünk tovább. Ez az Edmund-szurdok, ahol hajókra szállunk, és csaknem egy kilométert utazunk
az átlagosan 100 méteres magasságú sziklafalak között. A vadregényes hajóút végén ismét gyaloglás vár
ránk egészen egy parkolóig, ahol az autóbuszunk várakozik ránk. Táv: 16 km, szint: fel-le 250 m,
Szállás: Decin-ben
4. nap Július 09. Ezen a napon Csehországból Németországba a híres Szász Svájc Nemzeti Parkba
utazunk.
Szászország
fővárosába,
Drezdába
ahol
idegenvezetéssel, ismerjük meg Szászország fővárosát. Az
álomszerűen szép belváros közepén a szász választófejedelmek és
királyok rezidenciájával megmutatkozik a város páratlan bája,
melyet minden joggal neveznek az Elba Firenzéjének is. A
legfontosabb nevezetességek megtekintése után, lehetőség nyílik a
Zwinger meglátogatására. Szállásunk felé haladva, ha időnkbe
belefér, útközben megállunk Pirna városába egy fagyira. A
hangulatos Elba-parti várost, Szász-Svájc kapujának is szokták
nevezni. Szállás: Decin-ben
5. nap Reggeli után ismét Szász Svájcba utazunk az Elba mentén Oberrathen településére. Egy kis komppal
átkelünk a folyón Niederrathen üdülőfaluba, ahonnan a Szász Svájc Nemzeti Park egyik leglátványosabb
ösvénye, a Basteiweg indul. Körülbelül 45 perc alatt érünk
fel a Bástya-hegyre, ahol a sziklatornyok között egy
gondosan kiépített, lépcsőkből és hidakból álló
panorámaösvény vezet. Ezt végigjárva páratlan kilátásban
lehet részünk az Elba és a környező sziklavidék irányába.
Végigsétálunk a 76 m hosszú Basteibrück-n, azaz a Bástyahídon, amely a Mardeltelle-völgy sziklatornyai között ível át,
majd a kirándulás végén visszatérünk az Elba partjára. Táv: 7
km, szint: fel-le 320m. Következők látnivalónk Königstein
hatalmas vára lesz. A várban rengeteg a látnivaló, ahogyan a
várfalakról látható panoráma is elsőrangú. Miután alaposan
megismertük a várat, visszatérünk Königstein várából, a hasonló nevű településre, és ha időnkbe belefér,
itt is fagyizhatunk egyet. Majd utazunk vissza szállásunkra: Decin-be
6. nap. Hazautazás, útközben megállunk Brno-ban, itt lesz egy kis városnézés. Brnó, Csehország második
legnagyobb városába. Rövid pihenő keretében lehetőségünk
lesz meg ismerkedni a szép belvárossal (Dóm, Piac tér, Régi
városháza – panoráma a toronyból stb.).
7. Majd folytatjuk utunkat Magyarország felé.
8. Érkezés az esti órákban.
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Mindenképpen szükséges felszerelés:
kis hátizsák, esőkabát, bejáratott, jó lábbeli (trekking cipő vagy bakancs), fejvédő/kendő a napsugárzás miatt.
Minimális létszám: 21 fő

Részvételi díj: 118 400.- Ft

Az árat kis létszámra terveztük, de nagyon szeretnénk egy 35 fős csoporttal menni. Ebben az esetben a
részvételi díj jelentősen olcsóbb lesz.
Részvételi díj tartalmazza:
- utazás komfortos autóbusszal
- 5 éjszakai szállást 2 éjszaka Jicin közelében, majd 3 éjszaka Decin közelében. Nagyon szép szállásokon.
- idegenvezető Drezdában
- teljes úton folyamatos ismeretterjesztés
Étkezés: félpanziós, (reggeli vacsora szálláson).
A napi hideg élelmiszerről mindenki előre gondoskodjon és hozza magával, mert vásárlási lehetőség nem
biztos, hogy lesz napközben a sziklák között. Lesz olyan nap, amikor beleférhet egy gyors ebéd, de jobb, ha
van tartalékod.
- Biztosítás 590 Ft / fő / nap a túrák miatt, ezért más biztosítást nem fogadunk el. A díj létszámtól is függ, ezért
megírom jelentkezési határidő után és a második részlettel kérem fizetni.
Jelentkezés: 2018. május 09-ig 40 000.- Ft foglaló befizetésével, a Természetjáró és Sí Sportegyesület
számlájára, kérem jelezzétek e-mailben, vagy SMS –ben részvételi szándékotokat.
Jelentkezési lapot fogok kérni majd kitöltve.
Számlaszám: MKB bank 10300002-10596216-49020016
Érdeklődni: Keszte Zsuzsa

e-mail: zsuzsa.keszte@gmail.com

telefon: 30-272-2762

Mindenkit szeretettel várunk!

Figyelem!
Indulás előtt két héttel a jelentkezőknek tájékoztató levelet küldök a részletekről.

