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PROGRAM:
1.deň: 29.08.2020 - sobota
05:00 hod odchod zo Žiliny na Nové Hrady, cestou bezpečnostné prestávky
po príchode prehliadka mesta a osobné voľno na obed.
14:00 hod prehliadka romantickej pevnosti na úpätí Novohradských hôr, ktorej expozícia pripomína históriu rodu
Buquoyov od príchodu zakladateľa rodovej vetvy v Čechách Karola Bonaventutu Buquoya až po výstavbu
nového zámku na predmestí, v ktorom dnes sídli akademické a univerzitné centrum.
14:45 hod presun do Terezkinho údolia, 3- hodinová prechádzka po šľachtickom parku, ktorý tiež založil
rod Buquoyov. Čakajú nás upravené cestičky, drevené mostíky, lavičky, romantické stavby, empírový kúpeľný dom,
mlyn, ktorý dnes slúži ako penzión a výletná reštaurácia.
Najkrajším miestom je umelý vodopád z roku 1817, ktorý je napájaný náhonom z riečky Stropnica.
18:00 hod osobné voľno na večeru
19:30 hod pokračovanie na ubytovanie v Želnave, cestou foto zastávka pri romantickej pevnosti
v Žumberku. V osade založenej v polovici 13. storočia vystavali koncom 15. storočia
kamennú neskoro-gotickú pevnosť, ktorá neskoršími úpravami získala vzhľad renesančného zámočku.
Má romantickú polohu na brehu jazera a v jej interiéri je expozícia ľudového maľovaného nábytku
z 18. a 19. storočia.
2.deň: 30.08.2020 - nedeľa
po raňajkách celodenná turistika začne pri Horskej službe,po zelenej značke miernym stúpaním ku Akvaduktu
Schwarzenberského plavebného kanála, ďalej cez Panský Potok na Rijište, kde je možnosť občerstvenia v bufete.
Po krátkej prestávke pokračovanie k Núdzovému nocovišťu, kde je odbočka na lesný kamenistý chodník,
po ktorom sem-tam steká voda na úseku cca 1 km, pokračovanie cez Kamenné more ku Plešnému jazeru.
Po krátkom odpočinku asfaltovým chodníkom zídeme na rázcestie Hučina-Potok, odbočíme na modrú značku,
ktorá nás zavedie k Hornému a Dolnému portálu Schwarzenberského plavebného tunela a na Jelenie vrchy.
Po prestávke na neskorší obed a odpočinku pokračovanie popri Schwarzenberskom kanáli opäť k Akvaduktu
a následne ku autobusu pri Horskej službe. Zastávka na skorú večeru v Novej Peci, ubytovanie ako v predošlý deň.
3.deň: 31.08.2020 – pondelok
po raňajkách krátky transfer autobusom a pešia turistika: Medvedí chodník – jeden z najstarších
a najatraktivnejších na Šumave celkom 7,5 km na Jelenie vrchy. Osobné voľno na neskorý obed
a návrat miestnym autobusom do Novej Pece. Pokračovanie ku vodnej nádrži Lipno, osobné voľno na kúpanie.
Večera fakultatívne, ubytovanie ako v predošlý deň.

4.deň: 01.09.2020 – utorok
po raňajkách odchod k rybníku Olšina z 15. storočia.
Na novovybudovanom unikátnom náučnom chodníku možno pozorovať niekoľko druhov chránených vtákov.
Chodník dlhý viac ako sedem kilometrov vedie po brehu jazera, cez mokrade, ale i nad vodou.
Súčasťou chodníka je plávajúca plť, na ktorej sa pomocou rúčkovania na lane možno presunúť nad hladinu jazera
a porozovať okolitú prírodu. Olšina je súčasťou vtáčej oblasti, kde sa nesmú používať žiadne umelé hnojivá
a pesticídy. Žije tu viac ako sto tridsať druhov vtákov, z ktorých väčšina je chránených.
Na Olšinskom potoku, ktorý napája rybník, vybudovali štylizovanú bobriu hrádzu.
Osobné voľno na obed.
14:00 hod pokračovanie v ceste späť, zastávka na rýchlu večeru na Rohlenke,
predpokladaný príchod do Žiliny do 21:00 hod

CENA: 229 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 3 noci s raňajkami – izby s príslušentvom,
sprievodcu CK
príplatok za neobsadené lôžko 82 eur/3noci
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 8 €/os.
vstupné Hrad Nové Hrady 6 € /dosp.os., 4 €/+65 r.
miestny autobus Jelení Vrchy – Nová pec
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