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pořádá ve  dnech 24. - 30. května 2020  
 

Turistické putování po Krušných Horách 

 

 
Odjezd:                neděle 24.května 2020 v 6:00 hodin  ČSAD Valašské Meziříčí  
Příjezd: sobota 30.května 2020 okolo 20:00 hodin ČSAD Valašské Meziříčí 
 
Cena: 5.600,- Kč základní cena 

5.100,- Kč členové KČT  
4.000,- Kč mládež do 15 let 

Přihlášky:            Jana Cabáková,  tel. 725 280 379,  cabakova.j@seznam.cz 

Platba:                    Záloha 2.000 kč je nutná zaplatit do 15.února 2020 na č.ú. 207930993/0600  
                              Do poznámky napište Krušné Hory a příjmení za koho je platba. 
                              Celou částku doplatit do 15.dubna 
                              V ceně akce je ubytování, doprava a polopenze. V ceně není započítáno 

vstupné do hradu a zámku. 
 
Ubytování:           Ve dloulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastní sprchou a wc v hotelu 

Slunečná v Božím Daru 
            
Upozornění: - účastníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění, výlet je na vlastní riziko  

- pro účastníky akce platí stornovací podmínky OKČT TJ Val.Meziříčí 
- přihlášení se budou zařazovat postupně až do naplnění autobusu  

 

 

 

 



Návrhy tras 

 

1.den   Karlštejn 
           - prohlídka hradu Karlštejn(základní okruh-plná cena 210 kč,snížená cena senioři nad 65 let   
             a děti do 15 let 150 kč) kdo bude mít zájem, je třeba nahlásit při přihlášení 
           - pěší trasa od hradu Karlštejn(č) - Dub Sedmi bratří(ž) - Velká Amerika parkoviště 
                                                                                                                            (5 km, 2 hod) 
2.den  Německo přečerpávací elektrárna Markersbach 
           - delší trasa: Bächelhütte(č) - druhá žlutá odbočka v pravo až k hornímu jezeru, okolo jezera  
             pak modrá ke spodnímu jezeru a na parkoviště do Markersbachu  (17km, 5 hod) 
           - kratší trasa A: z parkoviště v Markersbachu po modré (celou trasu) k hornímu přečerp.  
             jezeru a zpět stejnou cestou  (9km, 3 hod) 
           - kratší trasa B: z parkoviště v Markersbachu po modré, potom po žluté okolo spodního 
             jezera a po modré zpět na parkoviště  (9km, 3 hod)      

3.den  Františkovy Lázně, rezervace SOOS 
          - naučná stezka SOOS (2km, 0,5 hod) 
          - delší trasa: Skalná(č) - Velký Luh(ž) - Neuhaus(m) - U kyselky(m) - Skalná parkoviště 
                                                                                                                             (13km, 4 hod) 
          - kratší trasa A: Nový Drahov(č) - Františkovy Lázně  (5 km, 1,5 hod) 
          - kratší trasa B: Skalná(z) – Žírovice(z) - Františkovy Lázně  (11km, 3 hod) 
Kdo nebude chtít pěší trasy - prohlídka Františkových Lázní a okolí. Zastavení a prohlídka 
Františkových Lázní bude i pro ty co půjdou pěší trasu.                      

4.den   rozhledna Blatenský Vrch 
          - delší trasa: hotel Slunečná - NS Božídarské rašeliniště potom po červené Božídarský 
            Špičák(č) - Hřebečná(č) - Blatenský vrch(č) - Horní Blatná  (18km, 5 hod) 
          - kratší trasa A: hotel Slunečná - NS Božídarské rašeliniště - NS Blatenský příkop až po 
            Blatenský vrch odb. (ž) - rozhledna Blatenský vrch(č) - Horní Blatná  (15km, 4,5 hod) 
          - kratší trasa B: hotel Slunečná(č) - Klínovec a zpět po stejné cestě  (8km, 3 hod) 

5.den   Karlovy Vary 
          - delší trasa: Vřídlo(ž) -vyhlídka P.Velikého(ž) - pod Dianou rozc.(m) - Doubská Hora(m) 
            pozorovatelna Linhart - NS sv.Linhart okolo obory - na Doubské pěšině(z) - Doubí žst. 

                                                                                                                          (10km, 3,5 hod) 

          - kratší trasa: Vřídlo(ž) - vyhlídka Tři Kříže(ž) - pod Goethovou rozhlednou(č) - Vřídlo 
                                                                                                                                (4km, 1,5 hod) 
6.den   Rotavské Varhany 
          - delší trasa: Rájecké údolí(z) - Fišerův pramen(ž) - Nová Ves(z) - Komáří vrch(z) - 
            pod Rotavskou myslivnou(ž) - Rozpad čediče - NS Rotavské varhany - Rotava hřiště 
                                                                                                                                (15km, 5 hod) 
          - kratší trasa Jindřichovice(m) – zámek Favorit zpět rozc.pod Favoritem(ž) - Rotavské  
            varhany - NS Rotavské varhany do Rotavy hřiště  (10km, 3 hod) 

7.den  Bečov nad Teplou 
          - prohlídka zámku Bečov nad Teplou (okruh Relikviář sv.Maura plná cena 150kč, 
            snížená cena senioři nad 65 let a děti do 15 let 110 kč), kdo bude mít zájem,  
            je třeba nahlásit při přihlášení 
          - pěší trasa Panoramatická stezka po červené - celá měří 12km 4hod. Dá se zkrátit. 
 
 
                                                                                                                                     

Na jarní putování  vás srdečně zve Jana Cabáková , vedoucí akce 


