přechod hřebenu Munti Rondeii a relax v maďarských termálech,
fajn příležitost poznat hory trochu jinak

Rumunsko
11. - 19. srpna 2018
odjezd 11.8. z Vysokého Mýta (ve 4h)
příjezd 19.8. tamtéž (noční hodiny)
(další info o dopravě, aj. viz itinerář níže)
Cena : 3900 Kč
(doprava, strava, pojištění, stany, materiály, program, průvodce)
Platbu proveďte do 31.7. na účet 2200195825/2010, var. symbol 3001,
požadovaná záloha 1000 Kč do 30.6.
Věk : pro ty s občankou
Informace: Pavluš - 777 151 161 - pag@centrum.cz
Pořádá: KO-Křesťanský outdoor

www.ko-trek.cz

pokračování na další straně

ITINERÁŘ

Odjezd do Rumunska
- z Vysokého Mýta 11.8.2018 ve 4h ráno
- možnost přespání ve Vysokém Mýtě z PÁ/SO
- 2 auta, celkem max. 10 osob
Trasa
auty
- směr Brno, Bratislava, Budapešt, na rumunské hranice (Satu Mare),
kolem Tisy u ukrajinských hranic do Borșy – Pasul Setref
- mapa ZDE

TREK
- nástupní místo Pasul Setref (na tomto sedle ze SO/NE přespíme)
- přechod celého hřebene, včetně výstupu na nejvyšší horu Pietrosul Rodnei (2303m)
- mapa ZDE
- v sobotu sestup z hřebene
auty
- v sobotu odpoledne přesun auty do Maďarska
- nocleh ze SO/NE v Maďarsku ve stanech někde v polích 
Aquapark
- v neděli dopoledne relax v aquaparku Nyíregyháza
- info ZDE
- není v ceně treku, cca 320 Kč na osobu
Návrat do ČR

- neděle 19.8.2018 po poledni odjez do ČR – Vysoké Mýto, příjezd v nočních hodinách
- možnost přespání z NE/PO ve Vysokém Mýtě

pokračování na další straně

NUTNÁ VÝBAVA
 batoh + pláštěnka na batoh (objemný tak, aby se tam vše níže vlezlo včetně místa pro společný proviant,
který každý účastník dostane na začátku treku, tj. cca 10 l = cca 10 krabic mléka  )
 spacák + karimatka (samonafukovačka)
 pláštěnka (pončo, apod.)
 pevná treková obuv (goratexy, pohorky, aj.)
 návleky na boty - kalhoty
 bunda (nejlépe nepromokavá)
 kalhoty (nejlépe nepromokavé), kraťasy (bermudy)
 svetr s dlouhými rukávy (fleece, mikina)
 1 triko s dlouhým rukávem + 3 trika (nejlépe termoprádlo)
 1 podvlíkačky + 3 páry ponožek
 spodní prádlo, plavky
 čepici + rukavice, šátek
 kartáček na zuby (zub. pastu, mýdlo, ručník, toal.papír)
 osobní léky
 ešus (či jinou nádobu na jídlo, ideálně plastová = lehká) + hrnek, lžíci, kapesní nůž
+ 2 x 1,5 litr. PET láhev na vodu (na pití i vaření)
 baterku (nejlépe čelovou svítilnu + náhr.baterie)
 průkaz pojištěnce
 občanský průkaz (popř. cestovní pas )
DOPORUČUJEME co nejlehčí věcí a spacák i oblečení vložit do pevných nepromokavých pytlů
BATOHY, SPACÁKY MŮŽEME ZA POPLATEK ZAPŮJČIT – omezené množství
STANY, PROVIANT, POTŘEBY NA VAŘENÍ zajišťuje KO
DOPORUCENÁ VYBAVA







teleskopické trekové hole
plážovky nebo sandály – pro ulehčení noh
sluneční brýle + krém na opalování (+16 a více)
vlhčené kapesníky, repelent, apod.
fotoaparát, baterie, paměť.karty
Bible (NZ), propisovačka
NEDOPORUČUJEME :)

 mobilní telefony, tablety, hodinky a další zbytečnosti :) = na samotném treku, v případě nouze má telefon průvodce

