
 

 

Výbor Klubu slovenských turistov   

Veľké Uherce                              

 

Vás pozýva na trojdňový 
autobusový výlet do 

 

 

 

 

 
 

 
Termín: 2. – 4. september 2023 (sobota – pondelok) 

                      Treba jeden deň dovolenky. 

Program:  

      V sobotu 2.9.2023 o 6:00 hod. vyrazíme autobusom od Obecného úradu do 

moravskej dediny Adamov, odkiaľ sa vyberieme po modrej na zrúcaninu hradu 

Hrádek u Babic, ďalej cez Babice nad Svitavou na Alexandrovú rozhladňu. 

Okruh ukončíme v Adamove. 

Dĺžka trasy: 13 km  Čas trasy: cca 4 hod. Trasa sa dá skrátiť. 

Autobusom sa presunieme do Baldovca, kde sa ubytujeme v chatách. 

     V nedeľu nás autobus zavezie do Skalního Mlýna, kde prejdeme po žltej 

alebo červenej  cez Punkevní Žleb, Sloup, až na ubytovanie do Baldovca. 

     V pondelok nás autobus zavezie opäť do Skalního Mlýna, odkiaľ prejdeme 

k Punkevní jeskyni (je tu možnosť odviesť sa vláčikom), ktorú si prezrieme. 

V prípade priaznivej hladiny vody v rieke Punkva, ktorá ňou preteká, nás čaká 

plavba loďkami. V rámci prehliadky jaskyne sa dostaneme až na dno priepasti 

Macocha. Prehliadka jaskyne trvá cca 1 hod. 

Potom sa vydáme na cestu domov a navštívime Slavkov u Brna. 

Cena: pre člena KST Veľké Uherce je 50 eur 

              pre nečlena KST Veľké Uherce je 60 eur 



Cena zahŕňa: autobusovú dopravu a ubytovanie 

Ubytovanie: je zabezpečené v Resorte kemp Baldovec v štvorlôžkových 

chatách Silva a Finlandia, kde sa v každej nachádza WC a sprcha. 

Cena nezahŕňa: stravu a vstupné do Punkevní jeskyne  

Strava: Nakoľko k ubytovaniu neposkytujú polpenziu, dá sa stravovať 

v reštaurácií, ktorá sa nachádza priamo v areáli resortu, kde varia celý deň.  

Prihlásiť sa a zaplatiť za zájazd môžete do 1. júna 2023 na pravidelných 

štvrtkových stretnutiach o 20:00 h v Klube dôchodcov (Pri Pohostinstve pod 

gaštanmi) u Jozefa Čmiku. 

Doporučenie: Nezabudnite si zobrať české koruny (vstupné do jaskyne 

320 Kč) a uzatvoriť si cestovné poistenie do ČR.  

 

Neváhajte a prihláste sa na výlet čo najskôr! Tešíme sa na vašu účasť! 

 


