Sprievodca: Andy Popovič – EKOVÝLETY, Benediktiho 5, 811 07 Bratislava,
mobil: 0904 467 942, mail: popovic@changenet.sk, web: www.ekovylety.sk.
Poznámka.: Výlety sú navrhnuté do prístupných, nenáročných terénov, chodievame po
turistických, náučných alebo inak značených chodníkoch. Tempo je primerané celej skupine,
pomalšie, ale s väčšou pravdepodobnosťou vidieť a spoznať zaujímavé prírodné a historické
zaujímavosti. Je dobré mať so sebou: obuv s pevnou podrážkou do prírody, kvalitný pršiplásť,
oblečenie primerané momentálnemu počasiu, dostatok tekutín a jedlo.

KATEGORIZÁCIA VÝLETOV PODĽA OBTIAŽNOSTI
Kategória A
Ľahký výlet je spravidla poldenný výlet, prevažne po nenáročných trasách, obciach,
mestách, múzeách, lokálnych náučných chodníkoch, kde dĺžka nepresiahne 8 km
a prevýšenie viac ako 300 m. Tento typ výletov je vhodný pre každého aj netrénovaného
človeka s malými skúsenosťami. Turistická výstroj je vhodná, nie však nevyhnutná. Jedná sa
prevažne o vychádzky po Bratislave a okolí.
Kategória B
Stredne náročný výlet je výlet priemernej dĺžky do 15 km, prevažne vedúci na vrchol alebo
krátko po hrebeni pohoria, resp. kratšia dolinová túra. Prevýšenie nepresahuje viac ako 700
výškových metrov. Vyžaduje už minimálnu fyzickú prípravu, dobrú turistickú výstroj. V našej
ponuke sa vyskytujú pomerne často.
Kategória C
Náročný výlet je už klasickou celodennou túrou do 20 km s prevýšením medzi 700 - 1000 m
a dobou trvania do 8 hodín, navštevujeme už ucelenejšie časti hrebeňov pohorí, dlhšie doliny
poprípade kratšie prechody naprieč pohoriami. Vyžaduje už dobrú fyzickú pripravenosť, dobrú
turistickú výstroj. V našej ponuke sa vyskytujú najčastejšie.
Kategória D
Veľmi náročný výlet je celodenný, obtiažny s dlžkou do 25 km a prevýšením 1300 m. Jedná
sa o kompletné hrebeňové túry v menších pohoriach, prechody pohorí alebo najdlhších dolín.
Potrebná je veľmi dobrá fyzická pripravenosť, turistická výstroj ako aj návyk absolvovať takéto
výlety. Treba brať do úvahy časovú náročnosť do 9 hodín, ako aj pripravenosť na dlhšiu
a intenzívnu fyzickú námahu spojenú so zmenami počasia. V našej ponuke sa vyskytujú len
zriedka.

POZNÁVACIE VÝLETY DO PRÍRODY PRE
VEREJNOSŤ – jar 2018 (14. sezóna)
Dátum
6. marec

Lokalita

Prírodné zákutia Bratislavy – Sandbersko-Pajštúnsky geopark v
Bratislave. Vychádzka nás zavedie k Devínskemu bralu a rieke Morava.
Povieme si niečo o základných horninách, ktoré formujú naše pohoria nielen
v Bratislave, ale aj na Slovensku. Stretneme sa o 15.30 v Devíne zastávka Námestie Sv. Cyrila a Metoda (autobus č. 29). Predpokladaná
dĺžka vychádzky bude 1,5 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/
dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
10. marec
Kláštor Katarínka a Dobrovodský hrad. Začíname v obci Naháč, odkiaľ
sa vydáme po modrej značke k zrúcanine kláštora. Po krátkej prestávke
pokračujeme ďalej po modrej až na Dobrú Vodu. Na miestnom cintoríne si
pozrieme chránené stromy. Odtiaľ po Štefánikovej magistrále (červenej) na
Dobrovodský hrad. Vrátime sa na odbočku a pokračujeme po červenej na
Skálie a po modrej a zelenej značke do Hrádišťa pod Vrátnom. Výlet bude
mať 14,2 km s prevýšením 427 m. Je z kategórie C. Stretneme sa o 7.30 na
Hlavnej železničnej stanici – vlak odchádza o 8.03. Ideme do Piešťan.
Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti
do 15 rokov zdarma. Návrat buď 18.30 alebo 20.15.
13. marec
Prírodné zákutia Bratislavy - Z Krasňan na Železnú studienku. Exkurzia
do Bratislavského lesoparku zameraná na pôvodné lesné spoločenstvá a ich
stanovištia. Začíname na Peknej ceste, odkiaľ vykročíme po lesnej ceste
smerom na rázcestie Tri duby, odtiaľ potom k rázcestiu Pod Chlmcom a dole
k ceste na Železnú studienku. Stretneme sa o 15.00 na zastávke Pekná
cesta (električky č. 3, 5, 17). Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 3
hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a
deti do 15 rokov zdarma.
17. marec Prírodný park Blockheide a rašelinisko Heidenreichsteiner Moor.
Blockheide sa nazýva krajina plání v severozápadnej časti Waldviertel v
Dolnom Rakúsku, ktorá je kombináciou lúk, polí a zmiešaných lesov.
Charakteristické sú pre ňu obrovské žulové balvany originálnych tvarov,
roztrúsené po krajine ako pyramídy alebo pecne chleba, čiastočne stvárnené
ako „vratké kamene“. Z nej by sme sa potom presunuli na druhú lokalitu k
rašelinisku. Výlet bude dlhý 9,5 km s prevýšením 231 m, kategória B.
Stretnutie na pri Istropolise o 7.00. (Trnavské mýto). Cena výletu je 24
EUR, dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov - 20 EUR. V cene je
doprava a sprievodca.
18. marec Prírodné zákutia Bratislavy – Chatam Sófer a Strmé schody. Exkurzia do
jednej z najznámejších hrobiek významných židovských cirkevných
hodnostárov pôsobiacich v Bratislave. Obohatíme ju o výklad o bratislavskom
hradnom brale v rámci prechádzky k Novému mostu. Stretneme sa o 14.00

20. marec

24. marec

27. marec

31. marec

3. apríl

na zastávke Chatam Sófer (spoje č. 29, 30, 31, 39, električky 4, 5, 6, 9).
Predpokladaná dlžka vychádzky bude 1,5 hodiny. Cena výletu 7 EUR/
dospelí, 4 EUR/dôchodcovia a študenti. V cene je vstupné do hrobky.
Pre mužov je povinná prikrývka hlavy!!!
Prírodné zákutia Bratislavy - NATURA 2000 v BA - Jarné záblesky na
Devínskej Kobyle. Jar je na Devínskej Kobyle vždy oslavou. Začínajú
kvitnúť hlaváčiky, poniklece a kosatce. Neskôr sa k nim pridajú pečeňovníky,
fialky a prvosienky. Našu exkurziu začíname na Sandbergu, kde si najprv
pozrieme Slovinec a presunieme sa hore náučným chodníkom cez Lipové
nad Weitov lom. Odtiaľ potom po zelenej značke dole k vodárni v Devínskej
Novej Vsi. Stretneme sa o 16.00 na zastávke Milana Marečka (vedľa
TERNA – autobus č. 20, 21) Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2
hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP
a deti do 15 rokov zdarma.
Z Plaveckého Petra cez Záruby do Smoleníc. Výlet začíname
v Plaveckom Petri, odkiaľ sa vyberieme po žltej značke na Bukovú k vodnej
nádrži a následne pod Ostrý Kameň. Na zrúcaninu hradu už budeme
nasledovať červenú značku a po hrebeni sa dostaneme na Záruby (768 m).
Z vrchola sa vydáme dole do sedla pod Zárubami a Čertovým žľabom na
Vlčiareň. Z lúky potom dole dolinou Hlboče sa zastavíme pri jedinom
občasnom vodopáde v Malých Karpatoch. Výlet ukončíme v obci Smolenice.
Výlet bude dlhý 13,9 km s prevýšením 621 m, z kategórie C. Stretneme sa
o 6.30 na Autobusovej stanici Mlynské nivy – nástupište č. 13. Autobus
odchádza o 6.50. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a
študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma. Návrat cca o 18.30.
Prírodné zákutia Bratislavy – Minikurz poznávania hornín - Bridlicový
lom v Marianke. Exkurzia do Malých Karpát zameraná na spoznávanie
výnimočných geologických lokalít v Malých Karpatoch. Tentokrát nazrieme do
bývalého bridlicového lomu v Marianke. Následne sa presunieme
k pútnickému miestu, kde si povieme niečo o banskej činnosti priamo pri
štôlni. Stretneme sa o 15.30 na konečnej zastávke v Záhorskej Bystrici
(autobus č. 37). Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2,5 hodiny. Cena
výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15
rokov zdarma. Vstupné do štôlne je dobrovoľné.
Veľkonočná „Hrebeňovka“ Hainburgských vrchov. Začíname už tradične
vo Wolfstahle, odkiaľ prejdeme cez zrúcaninu hradu Pottenburg na vrchol
Königswarte (344 m). Ďalej po hrebeni na najvyšší bod – Hundsheimer Berg
(484 m). Výlet ukončíme dole v Hainburgu. Bude dlhý 16,5 km s prevýšením
500 m a prenížením 470 m, kategória C. Stretneme sa o 8.00 pod Novým
mostom. Autobus do Wolfstahlu odchádza o 8.20 z nástupišťa pod
mostom SNP. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti,
ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
Prírodné zákutia Bratislavy – Pralesy - Šúr trochu inak. Poznávanie
jednej z najväčších mokradí na Slovensku a zároveň zachovaného jelšového

7. apríl

10. apríl

12. apríl

14. apríl

lužného lesa s charakterom pralesa. Budeme sa pohybovať po náučnom
chodníku v Panónskom háji a v samotnom jelšovom lese. Skončíme
v mestečku Svätý Jur. Stretneme sa o 16.00 na zastávke Vajnory –
konečná (autobus č. 53). Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2
hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP
a deti do 15 rokov zdarma.
Svet ametystov a Maissauský kopec. Najväčšia odkrytá žila ametystu
na svete leží len 2 hodiny jazdy autobusom od Bratislavy. V
dolnorakúskom regióne Waldviertel, v mestečku Maissau, dnes nad ňou stojí
unikátny zábavný rodinný park Svet ametystu. Za vstupné deväť eur si v ňom
môžete prehliadnuť Ametystovú štôlňu alebo Dom drahokamov. Za pätnásť
eur oboje. Po prehliadka sa potom prejdeme na Maissauer Berg (432 m),
ďalej do obce Burgschleinitz a Limberg. Výlet bude dlhý 8,5 km s prevýšením
200 m a je z kategórie B. Stretnutie pri Istropolise o 7.00 (Trnavské
mýto). Cena výletu 22 EUR/os, dôchodcovia a deti do 15 rokov 18 EUR/
os. V cenej je doprava a sprevádzanie. NOVINKA!!!
Prírodné zákutia Bratislavy – Kurz poznávania vtáčích hlasov
v Bratislavskom lesoparku, kde sa spoločne vyberieme na náučný
chodník. Budeme spoznávať bežné lesné hlasy navrátilcov z južnejších
oblastí ako aj tých, ktorí u nás zostávajú aj v zimnom období. Súčasťou
vychádzky bude aj rýchlokurz spoznávania základných vtáčích hlasov,
ktoré môžeme nájsť v našom okolí. Stretneme sa o 16.00 pod
Červeným mostom na Partizánskej lúke. Predpokladaná dĺžka
vychádzky bude 1,5 hodiny. Vychádzka je zdarma.
Prírodné zákutia Bratislavy – Braunsberg a zrúcanina hradu
Röthelstein. Exkurzia nás zavedie do Hainburgu, na vysunutý masív
Hainburgských vrchov. Braunsberg (346 m) je najvýchodnejším vrcholom
rakúskeho pohoria Hainburgské vrchy. Už oddávna bol osídlený, napr.
keltským obyvateľstvom, ktoré reprezentuje maketa keltského oppida.
Začneme výstupom z Hainburgu od Dunaja a spravíme si okruh po modrej
turistickej značke. Stretneme sa o 15.00 na zastávke Nový most –
autobus odchádza o 15.20. Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2,5
hodiny. Cena výletu je 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti,
ZŤP a deti do 15 rokov zdarma. Cena dopravy je 1,50 EUR obyčajné
a 0,75 EUR zľavnené jednosmerne.
Alternatívny výlet do slovenských hôr – Biele Karpaty – Veľký Lopeník.
Po dlhšom čase sa vraciame na pekný výhľadový kopec v Bielych Karpatoch.
Začíname v Novej Bošáci, odkiaľ sa vydáme po modrej značke cez Grúň na
vrchol Veľkého Lopeníka (911 m). Z neho potom zamierime na českú stranu
po zelenej na Šiance, čo je časť obce Nová Bošáca. Výlet bude dlhý 15,3 km
s prevýšením 794 m, je z kategórie C. Stretneme sa o 7.30 na Hlavnej
železničnej stanici – vlak odchádza o 8.03. Ideme do Trenčína. Cena
výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15
rokov zdarma. Návrat cca 20.15.

17. apríl

Prírodné zákutia širšieho okolia Bratislavy - Park v Malackách.
Vychádzkou pokračujeme v poznávaní parkov a záhrad. Zameriame sa na
Malacký park v rámci areálu Malackého kaštiela, kde si povieme niečo o jeho
vzácnych stromov nie len domácich, ale aj cudzokrajných. Počas návštevy
parku by sme radi navštívili aj kaštieľ. Stretneme sa o 14.45 na Hlavnej
stanici vo vestibule – vlak odchádza smer Malacky o 15.16. Cena
výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti do 15 rokov
zdarma.
19. apríl
Prírodné zákutia Bratislavy – Dunajské lužné lesy - Sedláčkov ostrov.
Tentokrát sa pozrieme do Dunajských lužných lesov na Devínskej strane.
Začneme v obci Devín, odkiaľ sa presunieme na Sedláčkov ostrov. Budeme
sa rozprávať o týchto zabudnutých lesoch priamo pri bývalej veľmi stráženej
hranici s Rakúskom. Zameriame sa na počúvanie vtáčích hlasov. Stretneme
sa o 16.00 v Devíne na námestí Sv. Cyrila a Metoda (autobus č. 29).
Predpokladaný čas trvania vychádzky bude 2 hodiny.
21. apríl
Výlet do Českej republiky – Náučný chodník Vizovické vrchy. Návrat do
regiónu Valašska tentokrát zameriame na Vizovické vrchy. Odvezieme sa do
dedinky Loučka asi 12 km od Valašských Kloboukú. Začíname v horskom
sedle a hneď naskočíme na modro značený náučný chodník Vizovické vrchy.
Ten nás dovedie na jeden z najvyšších vrchov Klášťov (726 m) a navštívime
aj Lačnovské skály ako jedno zo skalných miest na Morave. Výlet bude dlhý
17,2 km s prevýšením 550 m, kategória C. Stretnutie pri Istropolise o 6.30
(Trnavské mýto). Cena výletu 22 EUR/os, dôchodcovia a deti do 15
rokov 18 EUR/os. NOVINKA!!!
24. apríl
Prírodné zákutia Bratislavy NATURA 2000 v BA - Vydrica v Malých
Karpatoch. Budeme putovať z Peknej lúky – Spariskej po neznačenom
chodníku smerom na Železnú studienku. Kopírovať budeme najvýznamnejší
potok v Bratislavskom lesoparku – Vydricu a údolie, ktorým preteká teda
Mlynskú dolinu. Stretneme sa o 16.00 v Krasňanoch, zástavka Pekná
cesta (električky č. 3 a 5). Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 3
hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti
do 15 rokov zdarma.
26. apríl
Prírodné zákutia širšieho okolia Bratislavy – Hainburgský kopec.
Vychádzka nás zavedie tentokrát na najvyšši vrchol Hainburgských kopcov
a to Hainburgský kopec (484 m). Odvezieme sa do Hainburgu, kde
z hlavného námestia budeme pokračovať smerom k hradu a potom na vrchol
najvyššieho kopca po modrej značke. Stretneme sa o 16.00 na zástavke
Nový most – autobus nám odchádza o 16.20. Predpokladaná dĺžka
vychádzky bude 2,5 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/
dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma. Cena dopravy je
1,50 EUR obyčajné a 0,75 EUR zľavnené – jednosmerný lístok. Návrat
dopravou MHD do Bratislavy.
28. apríl
Alternatívny výlet do slovenských hôr – Štiavnické vrchy – Zo Žarnovice
cez Kašivárovú do Vyhní.
Výlet do Štiavnických vrchov začíname

29. apríl

3. máj

5. máj

8. máj

v Žarnovici, kde štartujeme po žltej do Lukavice. Odtiaľ stále po žltej na
hranicu rezervácie Kašivárová a na rázcestie pod Priechodnou. Tu nastúpime
na modrú značku, ktorá nás zavedie do Vyhní. Vo Vyhniach by som chcel
pozrieť Vyhniansky travertín „Slon“ a Vyhnianske kamenné more. Výlet bude
dlhý 12,6 km s prevýšením 520 m a je z kategórie B/C. Stretneme sa o 7.30
na Hlavnej železničnej stanici – vlak odchádza o 8.01. Ideme do
Žarnovice. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti,
ZŤP a deti do 15 rokov zdarma. Návrat cca medzi 20.00 – 21.00.
Prírodné zákutia Bratislavy – Chatam Sófer a Strmé schody. Exkurzia do
jednej z najznámejších hrobiek významných židovských cirkevných
hodnostárov pôsobiacich v Bratislave. Obohatíme ju o výklad o bratislavskom
hradnom brale v rámci prechádzky k Novému mostu. Stretneme sa o 14.00
na zastávke Chatam Sófer (autobusy č. 28, 29, 30, 31, 39, električky 4, 5,
6, 9). Predpokladaná dlžka vychádzky bude 1,5 hodiny. Cena výletu 7
EUR/dospelí, 4 EUR/dôchodcovia a študenti. V cene je vstupné do
hrobky. Pre mužov je povinná prikrývka hlavy!!!
Prírodné zákutia Bratislavy – Trojhraničný kameň. Výlet nás zavedie na
trojhraničný bod Slovenska, Rakúska a Maďarska. Budeme rozprávať
o Sysľovských poliach, o dropoch fúzatých, o umeleckom stvárnení práve
tohto miesta. Putovať budeme po starej hraničnej ceste ponad hraničný
prechod Rajka. Stretneme sa o 16.00 v Čunove, zástavka MÚ Čunovo
(autobus č. 91). Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 3 hodiny. Cena
výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti do 15 rokov
zdarma.
Alternatívny výlet do slovenských hôr – Strážovské vrchy – Strážov. Na
najvyšší vrchol Strážovských vrchov zaútočíme z Priedhoria. Vyberieme sa
po zelenej značke na rázcestie pod Hrádkom a ku bývalej Červíkovej chate.
Tu sa presunieme na žltú značku do sedla pod Strážovom. Odtiaľ hore na
vrchol Strážova (1213 m) a dole do Zliechova. Výlet bude dlhý 11,8 km
s prevýšením 808 m, je z kategórie C. Stretneme sa o 7.30 na Hlavnej
železničnej stanici – vlak odchádza o 8.03. Ideme do Považskej
Bystrice. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti,
ZŤP a deti do 15 rokov zdarma. Návrat cca 20.15.
Výlet do zahraničia - Rakúsko – Medvedia tiesňava. Najväčšia sústava
kaskád a vodopádov v Rakúsku. Je sprístupnená systémom 164 rebríkov,
visutých chodníkov a premostení. Na celkovej dĺžke 1300 m prekonáva
prevýšenie 350 m. Pre oddych a občerstvenie nám poslúžia štýlové alpské
hostince Zum Gutten Hirten a Steirischer Jokl. Pozrieme si aj jedinečný lesný
kostolík Schüsserlbrunn, situovaný v skalnej stene. Prevýšenie túry je 900 m.
Pre zdatnejších je pripravený aj výstup s prevýšením 400 m na vládcu tohto
územia, 1720 m vysoký, skalnatý vrchol Hochlantsch. Poplatok za vstup do
tiesňavy je 3,5 €. Výlet bude mať dĺžku 12 km s prevýšením 900 m (výstup na
Hochlantsch je prevýšenie o 400 m vyššie a 2,5 dlhšie). Výlet je z kategórie

10. máj

12. máj

13. máj

15. máj

17. máj

C, na Hochlantsch D). Stretnutie pri Istropolise o 6.30 (Trnavské mýto).
Cena výletu 25 EUR/os, dôchodcovia a deti do 15 rokov 20 EUR/os.
Prírodné zákutia Bratislavy – Vrchná hora pri Stupave. Vychádzka nás
zavedie do priestoru bývalých vinohradov nad Stupavou, presnejšie do jej
časti zvanej Mást. Tu sa nachádza veľmi zaujímavá lesostepná lokalita zvaná
Vrchná hora, známa najmä výskytom orchideí. Stretneme sa o 15.30 na
Autobusovej stanici Mlynské nivy, autobus odchádza o 15.45,
nástupište č. 13. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia,
študenti, deti do 15 rokov zdarma. Vrátime sa späť zo Stupavy.
Vodné mlyny na Malom Dunaji a pevnosť v Komárne. Výlet nás zavedie
k Malému Dunaju, kde navštívime postupne vodné mlyny v Jelke, Dunajskom
Klátove, Tomášikove a Kolárove. Najmä vodný mlyn v Kolárove je posledným
lodným mlynom, ktorý sa nám zachoval. Nakoniec by sme sa vydali do
Komárna, kde by sme si pozreli Komárňanskú pevnosť. Výlet patrí do
kategórie A/B. Stretnutie pri Istropolise o 8.00 (Trnavské mýto). Cena
výletu 27 EUR/os, dôchodcovia a deti do 15 rokov 22 EUR/os – v cene
je doprava, sprevadzanie a vstupné. NOVINKA!!!
Národný park Neziderské jazero. Výlet nás zavedie k najväčšiemu stepnému
jazeru v strednej Európe, ktoré sa dochovalo práve v tejto oblasti jazerného
kúta Burgenlandu. Okrem výnimočnej ornitologickej lokality budeme mať
možnosť previesť sa na lodi z dedinky Rust do Podersdorfu. V Ruste si
pozrieme kolóniu hniedziacich bocianov bielych. Stretneme sa pri Istropolise
(Trnavské mýto) o 13.00. Predpokladaná dĺžka výletu bude 5 hodín. Cena
výletu 24 EUR, v cene je doprava, sprievodca a lístok na loď.
Dôchodcovia, ZŤP a deti do 15 rokov 20 EUR. NA VÝLET JE POTREBNÉ
SA PRIHLÁSIŤ VOPRED, NAKOĽKO BUDEM OBJEDNÁVAŤ AUTOBUS.
NOVINKA!!!
Prírodné zákutia Bratislavy - Dunajské lužné lesy a park v Rusovicach.
Výlet zameraný na spoznávanie lužných lesov v okolí Bratislavy. Začíname
v Rusovciach pri kostole, odkiaľ sa presunieme do parku. Z neho potom
vykročíme po náučnom chodníku smerom k Rusoveckému jazeru. Stretneme
sa o 16.30 v Rusovciach na zastávke Rímsky parčík (budova Pošty –
spoje č. 91 a 191). Predpokladaný čas trvania vychádzky bude 2,5
hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti
do 15 rokov zdarma.
Prírodné zákutia Bratislavy – Horský park. Predstavenie významného
krajinného prvku v rámci Starého Mesta, zameranie na spoznávanie
pôvodných a nepôvodných drevín, vtáčích hlasov a vnímanie pôvodnej
prírodnej krajiny v Bratislave. Súčasťou vychádzky bude aj rýchlokurz
spoznávania základných drevín a vtáčích hlasov, ktoré môžeme nájsť
v našom okolí. Zraz je o 16.30 na Budkovej (konečná spoja č. 203).
Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2 hodiny. Cena výletu 2 EUR/
dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti do 15 rokov zdarma.

19. máj

22. máj

24. máj

26. máj

29. máj

Výlet do Českej republiky – Moravský kras – Jaskyňa Punkevní
a priepasť Macocha. V Pustom žľabe Moravského krasu sa nachádza
najdlhší jaskynný systém v Českej republike. Budeme prechádzať mohutnými
dómami a chodbami s kvapľovou výzdobou až na dno priepasti Machocha.
Ďalšou časťou návštevnej trasy je plavba na elektromotorových člnoch po
vodach podzemnej riečky Punkvy. Po dokončení prehliadky sa vyvezieme
(alebo prejdeme pešo) až k hornému mostíku najnavštevovanejšej atrakcie
Moravského krasu – priepasti Macocha (hĺbka 138 m). Po prehliadke priepasti
navštívime Hrad Vevěří, jeden z najrozsiahlejších moravských areálov, ktorý
zrejme vznikol už na prelome 12. a 13. Storočia ako lovecký hrad moravských
markrabat. Stretnutie na pri Istropolise o 7.30. (Trnavské mýto). Cena
výletu je 24 EUR. Výlet organizujem v spolupráci s CK SVETOBEŽNÍK.
Prírodné zákutia širšieho okolia Bratislavy – Zrúcanina Hainburgského
hradu. Vychádzka začína v centre Hainburgu pri kostole. Odtiaľ sa vydáme
k Uhorskej bráne a odtiaľ hore na hrad. Na hrade si povieme niečo o jeho
histórii a hlavne o hradnom kopci, ktorý ukrýva dnes najmä botanické
poklady. Stretneme sa o 16.00 na zastávke Nový most – autobus
odchádza o 15.20. Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2,5 hodiny.
Cena výletu je 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti
do 15 rokov zdarma. Cena dopravy je 1,50 EUR obyčajné a 0,75 EUR
zľavnené jednosmerne.
Prírodné zákutia Bratislavy – Chránené stromy v Starom Meste.
Vychádzka zameraná na spoznávanie významných stromov v husto obývanej
zóne Hradného kopca a okolia. Mestská časť je známa skôr históriou, ale
kedysi sa namiesto obytných blokov nachádzali tu staré malokarpatské
pralesy Bratislavského predhoria. Zraz je o 17.00 na konečnej
trolejbusovej linky č. 208 - Šulekova. Predpokladaná dlžka vychádzky
je 1,5 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti,
ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
Rakúsko – Tiesňava Steinwandklamm a vodopády Myrafälle. Celodenný
výlet nás zavedie do sveta strmých vodopádov a hlbokých tiesňav v údolí
Piestingtal. Nebudú chýbať dlhé rebríky (najdlhší má 13 m), odvážne mostíky,
hukot padajúcej horskej vody či viaceré tajomné jaskyne (najväčšie sú
Turkenloch a Wildschützenloch). Počas túry s prevýšením 600 m vystúpime
aj na vyhliadkové skalné bralo Hausstein. Poplatok za vstup na vodopády sú
3,5 €, poplatok za vstup do tiesňavy sú 3 €. Výlet bude mať dĺžku 14 km a je
z kategórie B. Stretnutie pri Istropolise (Trnavské mýto) o 8.00. Cena
výletu je 24 EUR/os. V cene je doprava a sprievodca. Výlet pripravujem
v spolupráci s CK Svetobežník.
Prírodné zákutia Bratislavy – Dunajské pláže v Bratislave – aj
v Bratislave máme svoje prirodzené pláže, ktoré vytvoril a stále pretvára
Dunaj. Vychádzka nás zavedie do malebného sveta lužných lesov na pravej
strane Dunaja pri moste Lafranconi. Stretneme sa o 17.00 na zastávke
Botanická (električky č. 4, 5, 9). Vychádzka bude trvať 2 hodiny. Cena

31. máj

3. jún

výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15
rokov zdarma.
Prírodné zákutia Bratislavy – Sekyl a Klanec. Vychádzka nás tentokrát
zavedie do Záhorskej Bystrice. Začíname na konečnej, odkiaľ pôjdeme po
žltej značke na Sekyl a ďalej po červenej cez Malé Karpaty do Lamača alebo
pod Červený most. Stretneme sa o 16.30 v Záhorskej Bystrici - zastávka
Záhorská Bystrica (autobus č. 37). Predpokladaná dĺžka vychádzky
bude 3 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia,
študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
Bocianí raj v Marcheggu. Poldenný výlet nás zavedie do prírodnej
rezervácie pri Morave v Marcheggu. Nachádza sa tam najväčšia bociania
kolónia v Európe, ktorá hniezdi na stromoch. Zároveň si pozrieme park
v Marcheggu, ktorý predstavuje veľmi pekný architektonický prvok v rámci
obce. Stretnutie pri Istropolise o 13.00. Cena výletu je 15 EUR,
dôchodcovia a študenti do 15 rokov 13 EUR.). NA VÝLET JE

POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ VOPRED, NAKOĽKO BUDEM
OBJEDNÁVAŤ AUTOBUS.
5. jún

9. jún

12. jún

Prírodné zákutia širšieho okolia Bratislavy - Z Marianky do Stupavy.
Exkurzia do Malých Karpát zameraná na spoznávanie dubovo-hrabových
lesov. Začíname v Záhorskej Bystrici, odkiaľ sa presunieme cez Marianku na
Klčovanice. Z rázcestia potom doľava, cez Stupavský park až do Stupavy.
Stretneme sa o 17.00 na konečnej zastávke v Záhorskej Bystrici
(autobus č. 37). Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 3 hodiny. Cena
výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15
rokov zdarma. Naspäť pôjdeme linkovou dopravou SAD do Bratislavy.
Rakúsko – Údolie Mendlingtal a tiesňava Wasserlochklamm.
Wasserlochklamm patrí k najpozoruhodnejším rakúskym prírodným
zaujímavostiam. Voda, ktorá pramení v jaskyni Wasserloch, vysoko nad
dolinou rieky Salza, zásobuje 5 vodopádov a početné kaskády kaňonu
Wasserlochklamm. Vodopády sú vysoké 37, 39, 28, 26 a 22 m, čím spoločne
dosahujú dĺžku 152 m. Kaňon je dlhý 900 m s prevýšením 300 m. Výstup je
zabezpečený stabilnými drevenými visutými chodníkmi a mostíkmi. Zostup
vedie cez les chodníkom Jägerriedel. Vstupnou bránou do tiesňavy je 65 m
dlhý oceľový lanový most, visiaci 20 m nad korytom rieky Salza. Poplatok za
vstup do tiesňavy je 6 €. Výlet skombinujeme s návštevou posledného
funkčného systému splavovania dreva v Európe tzv. „drevenou cestou“ v údolí
Medlingtal. Vstupné je 8 €. Stretnutie pri Istropolise o 6.30 (Trnavské
mýto). Cena výletu 25 EUR/os, dôchodcovia a deti do 15 rokov 22 EUR/
os.
Prírodné zákutia Bratislavy - Z Dúbravky do Devínskej Novej Vsi.
Vychádzka nás zavedie naprieč Devínskou Kobylou. Začneme pri MÚ
v Dúbravke a postupne sa presunieme po žltej značke k Saleziánom a potom
po červenej budeme stúpať k Bočnej ceste. Od nej sa potom pustíme dole po
zelenej značke do Devínskej Novej Vsi. Stretneme sa o 17.00 na zastávke

19. jún

MÚ Dúbravka – Žatevná. (autobus č. 83). Predpokladaná dĺžka
vychádzky bude 2,5 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/
dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
Prírodné zákutia Bratislavy - hrad Pajštún. Výletom nás zavedie
k zrúcanine hradu nad Borinkou. Začíname v Marianke na Strmých vŕškoch,
odkiaľ sa presunieme na Klčovanice a z nich dole do Borinky. Z obce
vystúpime na hrad Pajštún po červenej turistickej značke. Z hradu potom
späť do Borinky. Stretneme sa o 16.00 v Marianke na námestí.
Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 3 hodiny. Cena výletu 2 EUR/
dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.

23. jún

Rakúsko - Mohutná hora Otscher. Ötscher „Dedo“ (1893m) je výrazný vrch
dolnorakúskych Álp. Z vrcholu sú nádherné výhľady a pri dobrej viditeľnosti
možno obdivovať hory v Śtajersku a Hornom Rakúsku. Okolo tohto vrchu sa
rozkladá najväčšia prírodná rezervácia v dolnom Rakúsku Ötscher-Tormäuer
s rozlohou 170 km². Najpôsobivejšia je tiesňava Ötschergräben nazývaná
tiež „Grand kaňon Rakúska“. Patrí k najkrajším tiesňavám v strednej Európe.
Vyrazíme z obce Lackenhof (809 m) po červenej turistickej značke k sedlu
Riffelsattel. Odtiaľ cez chatu Ötscherhaus až na samotný vrchol. Dole tou
istou cestou s možnosťou vyviezť/zviezť sa lanovkou hore alebo dole. Výlet
bude dlhý 14,2 km s prevýšením 984 m, kategória C. Stretnutie pri
Istropolise o 6.30 (Trnavské mýto). Cena výletu 25 EUR/os,
dôchodcovia a deti do 15 rokov 22 EUR/os.
9. - 15. júl
Spoznávame regióny Slovenska – Slanské vrchy. Turistickopoznávací zájazd začíname v obci Herľany, kde budeme bývať v zariadení
Technickej univerzity Košice. Chcel by som podniknúť turistické výlety do
Dubníckych opálových baní, na Šimonku (1081 m), Veľký a Malý Milič, Oblík,
hrad Slanec.... Ak by vyšiel čas, pozreli by sme sa aj na maďarskú stranu.
Stretneme sa o 7.30 na Hlavnej železničnej stanici – vlak odchádza
o 8.03 smer Košice. Cena výletu cca 170 EUR/osoba. V cene je
ubytovanie, polpenzia, sprievodcovské služby a prevádzková réžia.
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