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INFORMACE 2/2008 

 

 
Vážení a milí přátelé, 

 

těšíte se na krásnou přírodu Vysokých Tater? Letos si budeme užívat především čistý a 

tím i léčivý vzduch, trošku pohybu a nádheru hor. Tak a tady je to nejdůležitější : 

 

 

 

REKONDICE 
 

 

Termín:        31.8. – 6.9. 2008 

 

Ubytování :      v horském hotelu Akademik, který se nachází blízko u Liptovského       

   Mikuláše 

 

Odjezd:       sobota 30.8.  ve  22 hodin od Tří Zvonků ( zastávka autobusu u bývalého  

Kulturního domu v Králově Dvoře ) 

     Pozor!!! Nikde jinde autobus nestaví!!!  

  

Nezapomeň:     1) platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas 

     2) pojistit se ( úraz, nemoc..) 

     3) vzít si průkaz TP, ZTP, ZTP/P ( na slevy při vstupech) 

 

Kapesné:    záleží na Vás, ale pamatujte na vstupy, lanovky, dárky, pití, upomínkové  

     předměty… 

 

Oblečení:          turistické oblečení (lehkou i teplou bundu) boty s pevnou podrážkou, 

               pláštěnku, plavky (blízko je Bešeňová s termálními prameny)… 

    Nezapomeňte, že jedete do hor a počasí předem nelze odhadnout, budete  

                          v horském hotelu, může být pořádná zima, ale někdy zase teploučko na   

                          tričko…   

 

 

 

 

Celý rekondiční pobyt bude zaměřen na výlety, které jsou naplánovány pro dobré turisty, ale 

také pro ty, kteří na tom s kondicí nejsou zrovna nejlépe. Navštívíme Štrbské pleso, Chopok – 

lanovkou a další krásná místa Slovenska. 

http://www.zvonek.kraluvdvur.cz/


V tomto roce neplánujeme žádné  večerní nebo jiné akce, neboť  budete zřejmě unaveni. Ale 

dobrým nápadům se meze nekladou! 

Cestovat na Slovensko budeme v noci. Budou se dělat zastávky na kafe a WC . 

Na Slovensko přijedeme ráno a ubytování je plánováno až na 11 hod. dopoledne. Zastavíme 

se tedy v Liptovském Mikuláši. Ubytujeme se a oběd se plánuje na 12,30 hod.  

 

Tak si to hezky užijte, vezměte si mobilní telefon, abychom Vás našli, když se zatouláte.  

 

Krásný pobyt Vám přeje za výbor  

 

 

                                                                                                  Jarka Dolejší 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


