
 KČT, odbor Valašské Meziříčí
 Zd.Fibicha 1215, 757 01 Valašské Meziříčí

předseda: Ing. Bronislav Zachrdla, Zd. Fibicha 1215, Val. Meziříčí, tel: 604 723110
www.kctvm.wz.cz

pořádá  v termínu 01.srpna až 8.srpna  2020 výpravu 

Rumunsko - Transylvánie

Odjezd: v sobotu  01. srpna od ČSAD 
Příjezd: v sobotu 08. srpna na ČSAD   

Cena: 9.000,- Kč základní cena
( cena platí při plném obsazení autobusu)

Přihlášky: Ladislav Bubník, Seifertova 706 Valašské .Meziříčí tel. 601 589 464  
ladislavbubník@seznam.cz

  
Uzávěrka přihlášek je 30.05.2020. Současně je nutné zájezd zaplatit !

Upozornění: - účastníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění 
- pro účastníky zájezdu platí stornovací podmínky OKČT TJ Val.Meziříčí
- přihlášení se budou zařazovat postupně až do naplnění zájezdu 

Program: Navštívíme pohoří Bihor, Paring, Bucegi, Rodna, v plánu tři celodenní túry v délce 
15-22km a čtyři polodenní tůry v délce 10-12km. Kromě túr jsou v plánu pochůzky 
po památkách UNESCO a přírodních zajímavostech.

Ubytování Hotelového typu se snídaní 

Výprava se uskuteční zájezdovým autobusem s dvěma řidiči.

Do nitra Transilvanie  zve všechny milovníky přírody a památek Bubník Ladislav, vedoucí zájezd



Program RUMUNSKO 2020 
 
 
Průjezd Slovenskem a Maďarskem  
 
Návštěva národního parku vulkanického pohoří  Bukk dvouhodinová turistika  do údolí 
Szalajka.s lesní úzkokolejkou , můžeme navštívit Pstruhová jezera s terasovitým 
vodopádem, muzeum ve volné přírodě. 
Možno poktačovat k pralesu a vyhlídkovým skalám, jeskyním a hřebčínu Szilvasvárd. 
Návštěva zámku Andrásyy- kastely ( Tiszadob) – možnost prohlídky. 
 
Večer přejezd do Oradei ( Rumunsko) – nocleh – prohlídka města 

 
Ráno odjezd do pohoří Bihor 
 
Možnost  -  a/ prohlídka Medvědí jeskyně 
   b/ výstup k vodopádu 
 
Následně odjezd do pohoří Paring k chatě RUSU (1100m.n.m.) výstup po turistické 
značce k vrcholu do výšky 1600 m.n.m. ( Alternativa  - výjezd lanovkou) 
Přesun do Targu Jiu – návštěva kláštera Lainica   
Nocleh v Targu Jiu 

 
Projížďka po transaplinské magistrále, v sedle Urdele start  celodenní turistické vycházky 
po hřebeni Paring k plesům ( převýšení 300-400m). Návrat do hotelu. 

 
Odjezd k soutězce Polovragy ( vycházka soutěskou k jeskyni), dále prohlídka kláštera 
Horezu ( UNESCO), dále návštěva geologické lokality u Costinesti. 
Nocleh na Sinai – pohoří Bucegi 
 
Výstup na nejvyšší horu Omul ) 2505m.n.m.) – celodenní tůra. Zkrácení možno lanovkou 
z města Busteni. 

 
Odjezd k hradu Rasnov – prohlídka.Polodenní tůra do střediska Poiana Brašov cca 11Km, 
převýšení 400m. 
Možnost výjezdu lanovkou na vrchol Postavarulu s výhledy po okolí. 
Při cestě na hotel prohlídka města Brašov. 
Po oba večery možnost prohlídky lázeňského střediska Sinaia s kláštěry  a zámkem 
Peléš. 

 Další den. 
Odjezd do oblasti Bocovina přes soutěsku Bicaz.  Turistické vycházky ke klášterům Neamt 
a Varatec ( UNESCO). 
Přesun do Suceavy – možnost prohlídky pevnosti v areálu města. 

Odjezd na sedlo Prislop – pěší turistika polodenní tura poloninami k hřebenům Rodna 
s výhledem na nejvyšší horu Ukrajiny – HORVELA- 

- Sestup podel vodopádu do střediska Borsa pěšky  nebo sedačkovou lanovkou. 
Přesun do Satu Mare – nocleh 

Odjezd přes Maďarsko  - do ČR ( cestou možnost zstávky v termálních lázních) 
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