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Vážení turistickí priatelia,
vyznávači krás zimnej turistiky,
pamätníci tvrdia, že zima na Slovensku už nie je to
čo bývala. Nádielka snehu sa aj v hornatých
severných oblastiach Slovenska stáva ťažko
predvídateľná. Iste aj preto sa kluby ani regionálne
rady o prípravu zimného zrazu príliš nebijú.
O to viac ma pred časom potešila informácia
predsedu sekcie lyžiarskej turistiky, že regionálna
rada KST Bardejov
sa zaradila k tým
odvážlivcom, čo sa v posledných rokoch aj napriek
klimatickej a finančnej neistote podujali pripraviť
naše hlavné zimné podujatie - Zimný zraz Klubu
slovenských turistov.
Bardejov preberá štafetu po Oščadnici a som presvedčený, že
v poradí už 48. Zimný zraz ZZ KST a stretnutie TOM bude mať rovnako dobrú
turistickú náplň a spoločenskú úroveň a stane sa ďalším podujatím na ktoré
budeme radi spomínať. Neveľké, no mimoriadne pekné, historicky významné
mesto Bardejov s krásnou prírodou a vhodnými lyžiarskymi terénmi vo
svojom okolí má k tomu všetky predpoklady.
Už od 80-tych rokov minulého storočia tu zapustili silnú tradíciu
lyžiarske prejazdy Čergovským pohorím, či hraničným hrebeňom Beskýd,
takže v tunajších kluboch je zázemie skúsených organizátorov. Za veľmi
dôležité považujem to, že sa im podarilo získať podporu mesta a ubytovacie
kapacity Bardejovských Kúpeľov. Bardejov má šancu skĺbiť družnú atmosféru
spoločného ubytovania účastníkov
s ponukou kúpeľného wellness
a
večerného kultúrneho vyžitia v unikátnom centre mesta, štvrtého na
Slovensku zapísaného do zoznamu UNESCO ako kultúrne dedičstvo
svetového významu. Hlavným programom však samozrejme bude
spoznávanie okolia mesta na lyžiach, nuž verme, že sa tunajšie hory počas
zrazu prikryjú dostatočne hrubou snehovou perinou.
Želám organizátorom veľa spokojných účastníkov nielen z celého
Slovenska ale aj z partnerských turistických organizácií z Českej republiky
a Poľska. Som presvedčený, že Bardejovčania urobia všetko pre to, aby
účastníci zrazu odchádzali s množstvom nových priateľstiev a pekných
turistických zážitkov z dobre upravených lyžiarskych stôp.

Peter Perhala
predseda Klubu slovenských turistov
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Vážení milovníci prírody , turistiky a krás
Slovenska !
Mám tu česť sa k vám prihovoriť
z najkrajšieho mesta Slovenska a pozvať vás do
malebného prostredia horného Šariša. Mesto
Bardejov je starým historickým mestom, ktoré
začalo písať svoju históriu už v 13. storočí.
Súčasťou mesta Bardejov sú aj vychýrené
Bardejovské Kúpele známe svojimi liečivými
prameňmi a dobrými službami.
Mesto Bardejov v dňoch 30. 1. 2014 až 2. 2. 2014 sa pre vás môže
stať domovom počas trvania 48. zimného zrazu turistov a turistických oddielov
mládeže. Hlavným dejiskom tohto podujatia budú Bardejovské kúpele, ktoré
vám poskytnú ubytovanie vo svojich liečebných domoch. Počas trvania zrazu
vám budú k dispozícii expozitúry Šarišského múzea v Bardejove ako
aj najstarší skanzen ľudovej architektúry na Slovensku.
Náš región ponúka pre vás bežkárske trate rôznych náročnosti.
V blízkom okolí Bardejova sa nachádzajú strediská zjazdového
lyžovania Nižná Polianka a Regetovka, odkiaľ vedie u nás jediná
medzinárodná trať z kategórie ľahších do neďalekého poľského Regietówa.
Lesné cesty a chodníky v okolí Bardejova sú vhodné aj pre pešiu zimnú
turistiku.
V zimnej sezóne sa v okrese Bardejov uskutočňuje množstvo
bežkárskych prechodov, kde ich účastníci môžu zažiť neopakovateľné výhľady
na scenériu okolitej prírody. Srdečne vás všetkých pozývam, príďte zažiť
osobne atmosféru zimy do Bardejova a blízkeho okolia. Pevne verím, že čas
strávený u nás, bude pre vás obohatením.
Verím, že návšteva nášho mesta nebude vašou poslednou, že sa stanete
jeho priateľmi a aj po rokoch budete spomínať na chvíle strávené na 48.
zimnom zraze turistov.

Ing. Martin Choma PhD.
predseda RR KST Bardejov
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Milí nadšenci turistiky,
dámy a páni,
milí mladí priatelia,
vitajte na pôde kráľovského, historického
mesta Bardejov, ktoré je od roku 2000 zapísané
v Zozname svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO. Unikátne, historické mesto
obklopené
nádhernou,
priam
panensky
zachovanou prírodou, ktoré ho obklopuje
vytvárajú ideálne podmienky pre rozvoj
cestovného ruchu, aktívnej turistiky tak v letnom
aj zimnom období. Napokon sa o tom môžete
presvedčiť i Vy sami počas nasledujúcich dní, kedy budeme hostiteľmi
celoslovenského zrazu turistov. Samospráva mesta Bardejov venuje
v ostatných rokoch mimoriadnu pozornosť podpore aktívnej turistiky
prostredníctvom budovania a značenia cyklotrás tak na území mesta, ale
i v jeho bezprostrednom okolí s presahom do priľahlého Poľska. Sme veľmi
radi, že máme v meste mimoriadne aktívne organizácie turistov, ktoré
významným spôsobom prispievajú k udržiavaniu i značeniu jednotlivých
turistických trás, ktoré v našom regióne vytvárajú ideálne podmienky na
aktívny oddych, spoznávanie krásnych zákutí, ale i unikátnych miest, ktoré
majú svoje osobité čaro tak v zimnom aj letnom období. Napokon budete sa
môcť o tom presvedčiť aj Vy sami.
Z úprimného srdca Vám prajem príjemný pobyt v našom meste i jeho
okolí. Želám Vám, aby ste si plným dúškom vychutnali jedinečnosť prostredia,
ktoré región mesta Bardejov ponúka, prežili veľa krásnych okamihov a domov
si odniesli len tie najlepšie dojmy a zážitky, ktoré budú pre Vás inšpiráciou
k tomu, aby ste sa do Bardejova ešte často a radi vracali. Celoslovenskému
zimnému turistickému zrazu prajem úspešný priebeh a Vám všetkým, jeho
účastníkom, ale aj organizátorom len to najlepšie.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
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Základné informácie o podujatí
Organizátor zrazu
Organizátorom 48. Zimného zrazu Klubu slovenských turistov a stretnutia
turistických oddielov mládeže je z poverenia Ústrednej rady KST Regionálna
rada Klubu slovenských turistov v Bardejove a mesto Bardejov.

Miesto a termín zrazu
Bardejov, Bardejovské Kúpele - 30.1. – 2.2.2014
Stretnutie TOM – 31.1. – 3.2.2014

Uzávierka prihlášok
20.12.2013

Účasť na zraze
Členovia KST a neorganizovaní účastníci, ktorí sa na zraz prihlásia a uhradia
účastnícke poplatky. Deti a mládež do 18 rokov sa môžu zúčastniť podujatia
len v sprievode vedúceho TOM alebo rodičov.

Kontakty a informácie
Informácie o zraze : Anna Bileková, e-mail : zraz2014@bardejov.sk,
tel. č. 0905 934 031
Ubytovanie : Renáta Ropjaková, e-mail : zraz2014@bardejov.sk,
tel. č. 0917 056 595
Mládež : Jozef Barborík, e-mail : mladez21@yahoo.com, tel. č. 0908 023 666
Vyplnené prihlášky zasielať na :
- e-mailovú adresu : zraz2014@bardejov.sk
- alebo poštou na adresu : Mesto Bardejov, Oddelenie kultúry,
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

Prezentácia
Dospelí : uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch v Kine Žriedlo :
30. 1. 2014 – (štvrtok) od 7:00 do 23:00 hod.
31. 1. 2014 – (piatok) od 7:00 do 23:00 hod.
1. 2. 2014 – (sobota) od 8:00 do 10:00 hod.
Mládež : uskutoční sa v ZŠ v Bardejove :
30. 1. 2014 – (štvrtok) od 7:00 do 23:00 hod.
31. 1. 2014 – (piatok) od 7:00 do 23:00 hod.
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Účastnícke poplatky
Členovia KST, KČT, PTTK, MTSz, OeTK
8€
Nečlenovia uvedených organizácií nad 18 rokov
12 €
Nečlenovia uvedených organizácií do 18 rokov
6€
Členovia KST do 18 rokov
0€
Členovia KČT, PTTK, MTSz, OeTK do 18 rokov
1€
Členovia KST, KČT, PTTK, MTSz, OeTK od 19 do 26 rokov
3€
Vedúci TOM (min. 5 detí do 18 rokov)
0€
Prihlásenie po uzávierke prihlášok - účastnícky poplatok plus príplatok 5 €
Pri prezentácii sa členovia KST preukážu platným členským preukazom.

Stornovanie prihlášky
Stornovanie prihlášky a vrátenie poplatkov je možné len na základe písomnej
žiadosti. Ak je žiadosť podaná do 20.12.2013 vráti sa 100 % zaplatených
poplatkov za ubytovanie a stravu. Pri žiadosti podanej do 10.1.2013 bude
vrátených 50% uhradených poplatkov za ubytovanie a stravu. Pri žiadosti
podanej do 20.1.2013 bude vrátených 30% uhradených poplatkov za
ubytovanie a stravu. Po 20.1.2013 sa úhrada nevracia.
Účastnícke poplatky sa pri stornovaní prihlášky nevracajú.

Doprava
Príchod účastníkov do Bardejovských Kúpeľov hromadnou dopravou bude
podľa aktuálneho cestovného poriadku.
Pri individuálnej doprave, bude zabezpečené parkovanie na centrálnom
parkovisku.
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Výhody pre účastníkov zrazu
Výhody účastníkom zrazu
účastníckeho preukazu.

budú

poskytnuté

po

predložení

platného

Voľný vstup do expozícií Šarišského múzea :
-

Historická expozícia – Slobodné kráľovské mesto Bardejov.
Expozícia je umiestnená v historickej radnici na Radničnom
námestí č. 48 v Bardejove

-

Expozícia Ikony - umiestnená na Radničnom námestí č. 27
v Bardejove. Expozícia je jedinou samostatnou špecializovanou
expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na
Slovensku

-

Prírodovedná expozícia – Príroda severovýchodného Slovenska
a jej ochrana. Expozícia je umiestnená na Rhódyho ulici č. 4
v Bardejove

-

Národopisná expozícia, Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny
Bardejovských Kúpeľov. Všetky tieto expozície sú umiestnené vo
vile Rákoci v Bardejovských Kúpeľoch

-

Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch.
Skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku.

Zľavnený vstup do Wellness & Spa v Bardejovských Kúpeľoch :
- účastníci zrazu budú mať možnosť 50 % zľavy zo vstupného
poplatku do Wellness & Spa centra v Bardejovských Kúpeľoch
Voľný vstup do krytej plavárne v Bardejove :
- účastníci zrazu budú mať možnosť voľného vstupu do plavárne vo
vymedzených hodinách v dňoch 31.1.-1.2.2014
Voľný vstup do kolonády v Bardejovských Kúpeľoch :
- účastníci zrazu budú mať možnosť voľného vstupu do kolonády
v Bardejovských Kúpeľoch spojenú s ochutnávkou 8 liečivých
minerálnych prameňov
Ďalšie výhody pre účastníkov zrazu sú v súčasnosti v štádiu vybavovania
a budú priebežne dopĺňané.
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Ubytovanie a stravovanie
- členovia TOM KST budú mať zabezpečené bezplatné ubytovanie v ZŠ
v meste Bardejov
- dospelí účastníci budú ubytovaní v Bardejovských Kúpeľoch
- stravovanie v Bardejovských Kúpeľoch bude zabezpečené formou polpenzie
za poplatok 7,00 €, ( raňajky – 3,00 €, večera – 4,00 € )
- stravovanie členov TOM KST ubytovaných v ZŠ v Bardejove bude
zabezpečené formou : raňajky – 1,50 €
obed (formou suchého balíčka) a večera – spolu 3,50 €
Poznámka
Pre účastníkov zrazu ubytovaných v Bardejovských Kúpeľoch je pobyt možný
len v kombinácii s polpenziou ( neplatí pre zimné stanovanie ).
Súpis ubytovania Bardejovské Kúpele
Ubytovacie zariadenie
Hotel Alžbeta**
Kúpeľný hotel Ozón***
František
Diana
Carola
Villa Palmíra
Hotel Mier
Eva
Valentína
Blanka
Srnka
Fontána
Lívia
Eta
Marína
Mignon
Helios

Počet lôžok
40 + 4
300 + 14
50
15 + 1
6+3
18
71 + 2
14 + 4
49
23 + 3
20 + 1
45 + 4
34 + 4
16 + 1
15
28 + 2
140 + 9

Cena za lôžko / deň

15,00 €
16,00 €
15,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
14,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
14,00 €

Zimné táborenie
Zimné táborenie pre záujemcov bude zabezpečené v areáli Bardejovských
Kúpeľov za poplatok 2,0 € za osobu a deň. Poplatok za stan 0 €.
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Lyžiarske trasy
Trasa L 1
Trasa L 2
Trasa L 3
Trasa L 4
Trasa L 5
Trasa L 6
Trasa L 7
Trasa L 8

Hraničným hrebeňom
Hrebeňovka Čergovským pohorím
Okolím obce Zlaté
Bardejov – Rešov
Okolo Kráľovej studne (SK-PL)
Okolo Stebníka
Z Regetovky do Regietówa (SK-PL)
Kúpeľná stopa zdravia

Trasa TOM L 1
Trasa TOM L 2

Z Bardejova na „Čerešňu“
Bardejovská biela stopa

Trasy pre pešiu turistiku
Trasa P1 + TOM P1
Trasa P2 + TOM P2
Trasa P3 + TOM P3
Trasa P4 + TOM P4

Návšteva Zborovského hradu
Z Hervertova do Bardejova
Za minerálnymi prameňmi a históriou (SK-PL)
Lesnícky náučný chodník Čierna mláka

*** Poznámka
Účastníci zrazu na trasách ktoré vedú po štátnej hranici, prípadne
zachádzajú do Poľska, sú povinní mať pri sebe doklad totožnosti, resp.
cestovný pas a uzatvorené úrazové poistenie.
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Trasa L 1 - 31.1. a 1.2.2014
Hraničným hrebeňom
Obručné - Kráľova studňa - Kamenný hrb - Pustá - Pod Javorom - Kurov
Dĺžka : 20,0 km

Prevýšenie : 680 m

Náročnosť : stredná

Trasa z väčšej časti vedie po hraničnom hrebeni medzi Slovenskom
a Poľskom. Prechádza okolo Kráľovej studne, kde sa nachádza najvyššia
drevená rozhľadňa v okrese Bardejov. Rozhľadňa ako aj trasa ponúkajú
krásne výhľady na okolité horstvá (Čergov, Ľubovnianská vrchovina, Vysoké
Tatry, Levočské vrchy, Busov, Ondavská vrchovina, Poľsko - Jaworzyna
Krynicka).
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Trasa L 2 - 31.1. a 1.2.2014
Hrebeňovka Čergovským pohorím
Livovská Huta – Minčol - Dvoriská - sedlo Priehyba - Veľká Javorina Čergov - Hertník
Dĺžka : 30,5 km

Prevýšenie : 1290 m

Náročnosť : ťažká

Trasa začína v obci Livovská Huta, ktorá je najvyššie položenou obcou
v okrese Bardejov. Pokračuje výšľapom na najvyšší vrch pohoria Čergov,
ktorým je Minčol s nadmorskou výškou 1157 m.n.m. Následne pokračuje
hrebeňom pohoria až k Chate Čergov, ktorá je jedinou horskou chatou na
severnej strane celého pohoria. Odtiaľ trasa pokračuje do obce Hertník
zjazdom dlhým 7 km.
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Trasa L 3 - 1.2.2014
Okolím obce Zlaté
Zlaté – Slatviny – Igvold – Zlaté – Mníchovský potok – Sedlo Čerešňa –
Bardejovské Kúpele
Dĺžka : 16,5 km
Prevýšenie : 500 m
Náročnosť : ľahká
Trasa začína v obci Zlaté a pokračuje lúkami okolím obce. Následne trasa
pokračuje cez Mníchovský potok, sedlo Čerešňa až do Bardejovských
Kúpeľov. Trasa sa vyznačuje nádhernými výhľadmi na pohorie Busov, Čergov,
Levočské vrchy, ale aj Vysoké Tatry.
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Trasa L 4 - 1.2.2014
Bardejov – Rešov
Bardejov – Kalvária nad Bardejovom – Jedľovec - Rešov
Dĺžka : 16,0 km

Prevýšenie : 490 m

Náročnosť : ľahká

Začiatok trasy je v Bardejove pri OD Billa. Pokračuje okolo kalvárie nad
mestom Bardejov, cez Jedľovec až do obce Rešov. Trasa poskytuje krásne
výhľady na mesto Bardejov, Čergov a najmenšie pohorie na Slovensku Busov.
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Trasa L 5 - 1.2.2014
Okolo Kráľovej studne
Lenartov - Kráľova studňa - Wojkowá (PL) - Dubne (PL) - Obručné - Lenartov

Dĺžka : 15,0 km

Prevýšenie : 600 m

Náročnosť : stredná

Trasa začína v obci Lenartov stúpaním na štátnu hranicu medzi Slovenskom
a Poľskom. Pri Kráľovej studni a drevenej rozhľadni, ktorá je najvyššou
rozhľadňou v okrese Bardejov prekračuje štátnu hranicu a prechádza na
územie Poľska. Následne pokračuje do obce Wojkowa ( možnosť prehliadky
dreveného kostola Sv. Kosmy a Damiana ). Odtiaľ trasa pokračuje do ďalšej
poľskej obce Dubne a následne ponad obec Obručné sa trasa vracia na
územie Slovenska. Od obce Obručné trasa pokračuje 3 km dlhým zjazdom až
do cieľa v obci Lenartov.
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Trasa L 6 - 31.1.2014
Okolo Stebníka
OÚ Stebník - Za kozincom - Hutisko (Slnečný majer) - Chata Lazík Pohorela - Rosuté - OÚ Stebník
Dĺžka : 12,0 km

Prevýšenie : 500 m

Náročnosť : ľahká

Trasa začína a končí v obci Stebník. Obec leží v severnej časti najmenšieho
pohoria na Slovensku, v pohorí Busov. Trasa vedie okolím obce, striedavo
lesom, lesnými cestami a lúkami, ktoré poskytujú pekné výhľady na pohorie
Busov a okolitú krajinu.
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Trasa L 7 - 31.1.2014
Z Regetovky do Regietówa
Regetovka - sedlo Regetovská voda (št. hranica SK - PL) - Regietów (PL)
Dĺžka : 20,0 km

Prevýšenie : 710 m

Náročnosť : ľahká

Trasa začína v obci Regetovka odkiaľ pokračuje pozdĺž potoka Regetovská
voda na štátnu hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. V sedle Regetovská
voda ju prekračuje a pokračuje do poľskej obce Regietów, kde sa nachádza
agroturistické zariadenie Gościniec Jaśmin a najväčší chov huculských koní
v Európe. V tomto zariadení je plánovaná prestávka ( pre zakúpenie
občerstvenia sú potrebné poľské zloté ). Po prestávke sa trasa vracia po žltej
značke späť na Slovensko.
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Trasa L 8 - 30.1. a 2.2.2014
Kúpeľná stopa zdravia
KLÚ Družba - Ostra hôrka - vyhliadka Zborovský hrad - červ. zn. nad Troma
studničkami - sedlo Čerešňa - vyhliadka Bardejov - Bardejovské Kúpele

Dĺžka : 11,5 km

Prevýšenie : 365 m

Náročnosť : ľahká

Trasa začína a končí v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré lesnými chodníkmi
a cestičkami takmer celé obchádza. Prvá polovica má stúpajúci charakter,
druhá klesajúci. Trasa na krátkom úseku prechádza po Lesníckom náučnom
chodníku Čierna mláka, okolo drevenej vyhliadky na Zborovský hrad. Okrem
tohto výhľadu trasa poskytuje aj pekný panoramatický pohľad na celý
Bardejov.

www.kstbardejov.wbl.sk

Trasa TOM L 1 - 31.1. a 2.2.2014
Z Bardejova na „Čerešňu“
Bardejov (sídlisko Vinbarg) - sedlo Čerešňa - Bardejov (sídlisko Vinbarg)
Dĺžka : 10,0 km

Prevýšenie : 300 m

Náročnosť : ľahká

Trasa vedie zo sídliska Vinbarg v Bardejove po žltej značke najskôr lúkami,
neskôr lesov až do sedla Čerešňa nad Bardejovskými Kúpeľami. Odtiaľ sa tou
istou stopou vracia späť do Bardejova. Trasa poskytuje krásny panoramatický
výhľad na Bardejov dominantný vrch celého okolia – Stebnícku Maguru.

www.kstbardejov.wbl.sk

Trasa TOM L 2 - 1.2.2014
Bardejovská biela stopa
Bardejov (časť Mihaľov) - Griglova roveň - Dzuranov a späť
Dĺžka : 9,0 km

Prevýšenie : 160 m

Náročnosť : ľahká

Trasa začína pri zastávke MHD v miestnej časti Bardejova v Mihaľove. Odtiaľ
vedie lúkami po hrebeni predhoria Ondavskej vrchoviny s peknými výhľadmi
na okolité horstvá (Busov, Čergov, Slanské vrchy, Ondavská vrchovina) až na
Griglovú roveň. Následne pokračuje na neďaleký vrchol Dzuranov. Odtiaľ sa
trasa vracia tou istou stopou späť na Mihaľov.

www.kstbardejov.wbl.sk

Trasa P1 + TOM P1 - 30.1.2014
Návšteva Zborovského hradu - 12,0 km
Dĺžka : 9,0 km

Prevýšenie : 189 m

Náročnosť : ľahká

Trasa vedie z Dlhej Lúky ( prímestská časť Bardejova ) na Zborovský hrad,
tiež nazývaný aj hrad Makovica. Odtiaľ po obhliadke hradu pokračuje cez Dlhú
Lúku až do Bardejovských Kúpeľov. Hradný vrch je od roku 1926 vyhlásený za
prírodnú rezerváciu, čo ho radí medzi najstaršie prírodné rezervácie na
Slovensku.

www.kstbardejov.wbl.sk

Trasa P2+ TOM P2 - 31.1.2014
Z Hervertova do Bardejova
Dĺžka : 12,0 km

Prevýšenie : 257 m

Náročnosť : ľahká

Trasa začína v obci Hervartov na úpätí Čergovského pohoria. Pokračuje po
červenej turistickej značke nad Bardejov. Odtiaľ trasa klesá až do samotného
mesta. V Hervartove si môžu účastníci prezrieť najstarší a najzachovalejší
drevený kostolík na Slovensku, ktorým je 500 ročný rímskokatolícky kostol
svätého Františka z Assisi. Kostol je od roku 1968 vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku. V roku 2008 bol zapísaný do zoznamu Svetového
dedičstva UNESCO.

www.kstbardejov.wbl.sk

Trasa P3+ TOM P3 - 1.2.2014
Za minerálnymi prameňmi a históriou
Dĺžka : 17,0 km

Prevýšenie : 202 m

Náročnosť : stredná

Trasa začína v Stebníckej Hute, časti Hutisko a cez sedlo Blechnárka
prekračuje štátnu hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Následne pokračuje
do poľského kúpeľného mestečka Wysova. Lesom a lúkami prechádza na
Slovensko do obce Cigeľka, kde sa nachádza viacero minerálnych prameňov,
spolu s najviac mineralizovaným prameňom na Slovensku. Po absolvovaní
trasy nasleduje presun autobusom do neďalekej obce Frička, kde bude
obhliadka dreveného chrámu sv. Archanjela Michala, ktorý bol postavený v 18.
storočí.

www.kstbardejov.wbl.sk

Trasa P4 + TOM P4 – 2.2.2014
Lesníckym náučným chodníkom Čierna mláka
Dĺžka : 4,5 km

Prevýšenie : 304 m

Náročnosť : ľahká

Začiatok i koniec chodníka je v lokalite nad jazierkom v Bardejovských
Kúpeľoch. Má tvar „snehuliaka“, pozostáva teda z troch okruhov rôznej
náročnosti. Vstup na chodník tvorí drevená vstupná brána s informačnou
mapou, ktorá poskytne základné informácie o chodníku a zároveň napomôže
návštevníkom v rozhodovaní na ktorý okruh sa vybrať. Jeho celková dĺžka je
4460 m a nájdete na ňom 18 tématických zastávok. Okrem nich na chodníku
nájdete drevenú rozhľadňu na Zborovský hrad, kamennú terasovitú vyhliadku
na hlavný hrebeň Čergovského pohoria, kaplnku svätého Huberta, príšeru
vystupujúcu z vôd jazierka pri Zimnej studni, či iné zaujímavé objekty.

www.kstbardejov.wbl.sk

Fakultatívny zájazd – 1.2.2014
Účastníci zrazu budú mať možnosť absolvovať aj fakultatívny zájazd
k dreveným kostolíkom na Slovensku a v Poľsku a budú mať možnosť
navštíviť aj najväčšie a najmodernejšie kúpele v Poľsku. Trasa zájazdu :
- Drevený chrám sv. Kozmu a Damiána v obci Lukov
- Drevený kostol svätých apoštolov Petra a Pavla v obci Tylicz (Poľsko)
- Krynica – najväčšie a najmodernejšie kúpele v Poľsku
- Drevený kostol svätého Jakuba v obci Powroznik v Poľsku

Exkurzia po hradbách Bardejova 31.1. až 2.2.2014
Záujemcovia o históriu mesta Bardejov sa budú môcť zúčastniť exkurzie po
hradbách tohto stredovekého mesta. Exkurzia sa uskutoční 31.1. a 1.2.2014
o 15:00 hod. A 2.2.2014 o 8:30 hod.
Plnenie tematického turistického odznaku Bardejov
Účastníci zrazu budú mať možnosť plnenia tematického turistického odznaku
Bardejov. Podmienkou je návšteva troch múzeí v Bardejove alebo
Bardejovských Kúpeľoch. Expozície Šarišského múzea budú pre účastníkov
zrazu sprístupnené bezplatne.

www.kstbardejov.wbl.sk

