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Prvý klub turistov Diviaky a mesto Turčianske Teplice

pozývajú na

27.ročník
POSLEDNÝ ŠÚS NA SKALKE

sobota 04.03.2017
ZODPOVEDNÝ ORGANIZÁTOR : Drahuša Borcovanová

TRASA : (Turčianske Teplice – Kremnické Bane, vlak) – Kremnické Bane 784 – Krahule 870 – Skalka 1232
(TZT 0801) a späť. Dĺžka túry 17 km s prevýšením 500 metrov.

ZRAZ ÚČASTNÍKOV : na železničnej stanici Kremnické Bane o 07:00 hodine, po príchode osobného vlaku
od Vrútok. Priatelia zo smeru od Zvolena nás dostihnú a za prezentujú sa na Skalke.

DOPRAVA: Turčianske Teplice
Kremnické Bane

05:58 O vlak
06:23 hod.

Zvolen
Kremnické Bane

06:19 O vlak
07:19

Kremnické Bane
Turčianske Teplice

15:20 O vlak
16:01

Kremnické Bane
Zvolen

16:24 O vlak
17:18

Posledný šús na Skalke je nenáročné turistické – spoločenské – lyžiarske recesistické podujatie vhodné
pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie turistov.

Posledný šús na Skalke kultúrne – spoločenský program a ťah turistickej tomboly sa uskutoční
v pohostinstve Limba na Skalke o 10:00 hodine.

Posledný šús na Skalke je jedným z verejných turistických podujatí PKT Diviaky, medzi
turistami veľmi obľúbené a vyhľadávané.

Posledný šús na Skalke to sú aj vkusné účastnícke diplomy a bohatá turistická tombola.
Posledný šús na Skalke absolvujú turisti na bežkách, resp. na lyžiach s voľnou pätou.

Posledný šús na Skalke je možné absolvovať aj pešo, zvlášť pri nedostatku snehu.

INFORMÁCIE: www.turistikadiviaky.sk; 0907 508671; drahusa.borcovanova@gmail.com

Turistické podujatia Prvého klubu turistov Diviaky finančne podporujú

Mesto                                                    Turčianske Teplice
Turčianske Teplice
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