
Jeseníky  2015 
 

Letošní výlet do Jeseníků se uskuteční ve dnech 18. - 20. září 2015 s následujícím 
programem : 

PROSÍME, ČTĚTE POZVÁNKU POZORNĚ AŽ DO KONCE !!! 
 
PÁTEK -18.9.2015 
 - odjezd z autobusového nádraží Žamberk přímým autobus. spojem v 11,20 hod. s příjezdem do Jeseníku 
ve 12,55 h. ( v úseku Žamberk-Hanušovice platí tarif Iredo, z Hanušovic do Jeseníku normální jízdné) 
 - ubytování v nám známém penzionu Na Úbočí je vesměs ve 2 lůžkových pokojích se soc. zařízením 
vždy pro 2 pokoje.  K dispozici jsou dvě plně vybavené kuchyňky. 
 - poté prohlídka města Jeseník s celou řadou zajímavostí 
 - nákup potravin v blízkých supermarketech 
 
SOBOTA - 19.9.2015 pěší túra Ramzová - Obří skály – Šerák - Domašov - cca 16 km 
 - odjezd z Jeseníku na Ramzovou od vlak . nádraží v  6,52 h. 
 - z Ramzové po cyklostezce pohodlnou cestou na rozcestí pod Obřími skalami-4 km- převýšení 193 m 
 - odtud náročnější výstup tur. stezkou cca 1 km na Obří skály-převýšení 155 m 
 - z Obřích skal turist.stezkou až na Šerák-necelé 2 km. Zde se jedná o náročnější výstup s převýšením 
230 m-tedy celkové převýšení z Ramzové na Šerák je 578 m. Ale vzhledem k délce času, který na výstup 
budeme mít, je to dobře zvládnutelné. Nutná je však pevná obuv a doporučujeme případně turist. hole. 
 - v chatě na Šeráku je možnost občerstvení, ale za poměrně vysoké ceny, doporučujeme vzít nějaké jídlo 
s sebou 
 - po odpočinku budeme pokračovat širokou, tvrdou cestou do Domašova, část tohoto úseku vede nad 
romantickými sceneriemi Bystrého potoka. Délka sestupu je 10 km s klesáním 820 m 
 - v Domašově je zajištěna jednotná teplá strava (polévka,řízek,brambor) v baru  U Cimbury v ceně cca 90 
Kč 
 - odjezd z Domašova přímo od baru do Jeseníku autobusem v 17,48 – 6 km, jízdné 16 Kč 
 
NEDĚLE - 20.9.2015 pěší vycházka po Stezce V.Priessnitze 
 - v 7.30 odchod k výchozímu bodu NS  v areálu lázní Jeseník 
 - obejdeme nejatraktivnější prameny na svazích Studničního vrchu. Je to poměrně nenáročná, ale velmi 
zajímavá vycházka v délce cca 6 km s převýšením asi 250 m 
 - vycházku zakončíme v areálu balneoparku s řadou posilovacích strojů a venkovních  vodoléčebných 
zařízení, kde si zájemci budou moci vyzkoušet své síly a otužilost (vzít sebou ručník) 
 - trochu pozdnější oběd je zajištěn v příjemné restauraci Vojenského léčebného  ústavu se širokou 
nabídkou jídel v cenovém rozpětí 90,- - 120,- Kč 
 - po obědě sejdeme zpět k našemu penzionu, vyzvedneme zavazadla a v 16,54 h.  odjedeme náhradní 
autob.dopravou do Hanušovic, odtud pak již normálně vlakem s příjezdem do Žamberka ve 20,20 h. 
(stihneme-li v Letohradě autobus v 19,11 h.,  přijedeme do Žamberka skoro o hodinu dříve) 
 
                                                 Na společný výlet se těší Hovorkovi   604 440 555 
       
 
--------------------------------------------------------Zde oddělit --------------------------------------------------------------- 
 
 
 ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY  se složením nevratné zálohy na ubytování ve výši 500,- Kč na účastníka nutno 
předat   DO PONDĚLÍ - 24.8.2015 Jiřce Heckenbergerové vždy po 18. hodině v jejím bytě - ul. Pionýrů 
čp.1074 (vedle Finančního úřadu), levý vchod bytového domu.  Cena ubytování je 230,- Kč na osobu a 
noc plus městský poplatek 15,- Kč na osobu a noc pro osoby mladší 70 let. 
 
 
Jméno a příjmení    …………………………………………………………………………… 
      
Datum narození.    …………………………………… 
                   
 

Podpis účastníka………………………………………. 


