Klub slovenských turistov Ružomberok
Vás pozýva
na prechod časti Cesty hrdinov SNP - V. etapa

BARDEJOV - SVIDNÍK
v dňoch 1. - 2. júna 2019

Program:
1.6.2019 - sobota: Z Ružomberka z vlakovej stanice odchádzame 02:24 hod. rýchlikom
Zemplín do Kysaku, príchod je o 04:30 hod. V Kysaku čakáme na prípoj do Prešova 05:53
hod, príchod do Prešova je 06:18 hod, odchod z Prešova do Bardejova 06:26 hod.
V Bardejove sme 07:33 hod, objednávame si taxík /2 € na osobu/ na odvoz do dediny
Andrejová, kde začíname túru. Ďalej pokračujeme na sedlo pod Hradským, Zborov /hrad/,
pod Magurov, Stebnícka Magura, sedlo Čerešňa, Bardejovské kúpele a Bardejov. V Bardejove
sa ubytujeme na jednu noc /asi 12 €/.
Spolu je to 22,5 km, čas približne 6 hod. 35 minút + prestávky.

2.6.2019 - nedeľa: Ráno o 7.00 hod. odchádzame taxíkom do Andrejovej, pokračujeme
opačným smerom na Kohútov, Kurimku, Lazovú lúku, Ostrý vrch, Čiernu horu a do Svidníka.
Spolu je to 24,8 km a čas asi 7 hod. 10 minút + prestávky
Zo Svidníka nám odchádza autobus 15:40 hod. Príchod do Košíc je 17:45 hod. Z Košíc nám
odchádza rýchlik Cassovia o 18:07 hod a v Ružomberku sme o 20:45 hod.
Čas a dĺžka trás je prevzatá z turistického portálu Hiking.sk
Odchod z Ružomberka cez Kysak a Prešov do Bardejova je vlakom. Zo Svidníka autobusom do
Košíc, odtiaľ do Ružomberka rýchlikom. V Bardejove použijeme taxík na odvoz, v tom čase nie
je tam spojenie do Andrejovej. So sebou si berieme ľahký jednodenný batoh, niečo na
preoblečenie, trochu jedla a pitia, nepremokavú turistickú obuv, pršiplášť, palice, záznamníky
a drobnosti, čo potrebuje turista. Hlavne však dobrú náladu.

1. júna
Ružomberok
Bardejov

Odchod:
02:24 hod.
07:45 taxi

2. júna
Bardejov
Svidník

Odchod:
07:00 hod. taxi
15:40 hod.

cez dva prestupy
Andrejová

Príchod:
Bardejov 07:33 hod.
08:00 hod.

Andrejová
jeden prestup

Príchod:
07:15 hod.
Ružomberok
20:45 hod.

Stravovanie z vlastných zásob, večera v Bardejove a vo Svidníku. Záujemci o prechod Cesty
hrdinov SNP nech neváhajú a prihlásia sa čo najskôr, najneskôr však do 26. mája 2019, aby
som mohol objednať ubytovanie. Prihlásení účastníci včas dostanú ďalšie informácie!
Vedúci túr - Pavel Lupták 0948 223 458

elektriss@gmail.com

Upozornenie !
-

-

Členovia, ktorí majú zľavu na vlak nech si obstarajú lístky podľa rozpisu:
Vlak 1.6.2019 Ružomberok - Kysak - Prešov - Bardejov / 02:24 hod. Zemplín +
osobáky /
Vlak 2.6.2019 Košice - Ružomberok / 18:07 hod. Cassovia /
Zo Svidníka musíme stihnúť autobus do Košíc 15:40 hod. Preto som aj posunul
odchod taxíka do Andrejovej o hodinu na 7:00 hod.

S pozdravom Paľo L.

