Kalendár akcií na rok 2019
Autobusové výlety
Na všetky autobusové výlety uvedené v pláne akcií na rok 2019 je
možné rezervovať si miesto aj pred uverejnením propozícii
uhradením rezervačného poplatku:
5,- € na jednodenný výlet (do naplnenia kapacity miest v autobuse)
10,- € na viacdňový výlet (do naplnenia kapacity miest v autobuse)
Po zverejnení propozícii k výletu si rezervačný poplatok započítate a už
uhradíte v určenom termíne len rozdiel sumy do výšky ceny výletu
u jednodenných výletov, alebo do výšky stanovenej zálohy u
viacdenných výletov.
Termíny doplatkov: jednodenný výlet - 15 dní pred konaním výletu
viacdenný výlet - 30 dní pred konaním výletu
Ak sa výletu nezúčastnite bez zabezpečenia si náhradníka poplatok
za rezerváciu sa nevracia.

Dátum
19.01.
14.-17.
02.
23.02.
16.03.
17.03.
23.-24.
03.
30.03.
13.04.
27.04.
30.04.05.05.
08.-11.
05.
18.05.

23.05.

Akcia
AV Donovaly – výlet do známeho lyžiarskeho strediska pre
peších, bežkárov aj zjazdárov
AV - Slovenský zimný zraz turistov KST Police nad Metují
Szczielinec Wielki, Broumovské stěny, Adršpašské a Teplické
skály, Kłodzko, Stezka v oblacích
AV Na skok do Rakúska – Hainburg
Schlossberg 291 m – Röthelstein – Braunsberg 346 m
AV Ku prameňom Wisly – na akciu PTTK WISLA
trasy cez osady Koniakowa z Koczyho zamku do Zaolzia
AV Svetový deň vody – Okolo Bystrickej priehrady +
exkurzia do útrob priehradného múru
AV Moravské Toskánsko
Slávností mandloní + Kyjovská pahorkatina
AV Hrady Trenčianskej stolice 1: Vršatec, Lednica, Košeca,
Ilava
AV Čergov - Bradlá, hrady Kamenica a Hanigovský, Ľutina
- pútnicke miesto a miniskanzen drevených kostolíkov
AV Hrady Trenčianskej stolice 2: Uhrovec, Trenčín, Súča
AV Chorvátsko cyklo - Ostrovy južného Jadranu
Peší - Prímorská turistika v pohorí Biokovo
AV - Ondavská vrchovina - Bardejov, Svidník, Dukla,
drevené kostoly a samozrejme aj pešie túry
20. Krajom Drotárie – hviezdicové trasy z Makova, Vysokej,
Turzovky, KNM, Dlhého Poľa, Kolárovíc, V. Rovného
cieľ všetkých trás Veľké. Rovné, Ivor
AV Hrady Trenčianskej stolice 3: Hričov, Lietava, Budatín

Informácie: mob.: 0911 902 250

Úhrady na čís. úč.

SK78 0900 0000 0050 3695 6496

ZRUŠENIE ÚČASTI – PENALIZÁCIA
Pri zrušení prihlášky: (dátum doplatku = záväzná prihláška)
Na jednodenný autobusový výlet bez zabezpečenia náhradníka:
- do 7 dní pred termínom konania výletu 50% z ceny výletu
- v dobe kratšej ako 7 dni 100% z ceny výletu
Na viacdenné autobusové výlety bez zabezpečenia náhradníka
- do 30 dní pred začiatkom výletu 10% zo stanovenej zálohy
- do 15 dní pred začiatkom výletu 50% zo stanovenej zálohy
- v dobe kratšej ako 14 dní pred konaním výletu sa záloha nevracia
Penalizácia sa nebude uplatňovať ak si odhlásený účastník zabezpečí
náhradníka. Vklad odhláseného účastníka sa v tomto prípade prevedie
na náhradníka.

Dátum
30.05.02.06.
15.06.
16.21.07.
27.07.
03.10.08.
24.08.
03.-08.
09.
11.-15.
09.
05.10.
12.10.
26.10.

09.11.
23.11.
28.12.

Akcia
AV (mikrobusy) Za krásami Slovinského krasu
AV Hrady Trenčianskej stolice 4: Varín, Strečno + plavba na
pltiach, alebo raftových člnoch po Váhu
AV Benelux
Poznávací výlet po krajinách Beneluxu
AV Hrady Trenčianskej stolice 5: Súľov, Považský hrad
+ Manínska tiesňava
AV Stredné Čechy - týždenné putovanie za krásami ČR –
tento krát v Stredných Čechách
15. Vysocká deviatka - turistický pivársky pochod
AV Dinara a Biokovo (HR) - turistický výlet na najvyšší vrch
Chorvátska a Sveti Jure + ešte niečo k tomu
AV Bavorsko a Soľnohradsko - za krásami a históriou
Horného Bavorska a Soľnohradska
AV Slováckymi vinohrady
AV Hrady Trenčianskej stolice 6: Beckov + Podolie - Park
miniatúr slovenských hradov a zámkov
AV Prémiový výlet pre pravidelných účastníkov AV Hrady
a zámky Trenčianskej stolice:
Starý Jičín, Štramberk a Hukvaldy (Morava)
AV Výlet do neznáma – netradičný záver letnej turistickej
sezóny
Výročná schôdza Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou
Polienková vatra - turistická rozlúčka s rokom 2019
v Turzovke na Bukovine

e-mail: aopial@centrum.sk

