
         Kemp Strážnice                                       Holubyho chata 

8.– 9.10.2022 
STRÁŽNICE A BÍLÉ KARPATY 
 

KČT,  odbor Žamberk, pořádá ve dnech 8. až 9.10.2022 turistickou akci,  

výlet na Velkou Javořinu,  do Strážnice  a vinného sklípku. 

DOPRAVA  –  Autobus 

PRŮVODCE – Ing. Vladimír SMYČKA 

UBYTOVÁNÍ – Kemp Strážnice. Ubytování je turistické (čtyřlůžkové 

pokoje), večeře, nocleh, snídaně - 500,- Kč/os.. (Dvoulůžkové pokoje) 

750,- Kč/os 

STRAVOVÁNÍ – V sobotu oběd z vlastních zásob, večeře zajištěna, 

Nedělní snídaně a oběd zajištěn.                                   

SKLÍPEK – Vinný sklep Klásek – Plže Petrov, degustace 5 druhů vín, 

degustační sousto k vínu, prohlídka sklepa, konzumace sudových vín od 

20.00 do 24.00. Nákup vína možný. 

CENA A PLATBA – cena (záloha) zahrnuje:  cestu, cenu degustace ve 

sklípku, ubytování (čtyřlůžko) s polopenzí, platba lodí celkem 2 100,- Kč 

pro cizí a 1 700,- Kč pro členy KČT. Resp. (dvoulůžko) 2 350,- Kč pro 

nečleny, 1 950,- Kč pro členy KČT. Zálohu uhradit do 20.9.2022 

 

Sobota – odjezd z náměstí v Žamberku v 07:00 hodin, v 10:00 hod 

zastávka ve Veselí n/M, krátké občerstvení, WC  a odjezd na Horní 

Němčí, odbočka Javořina. Odtud výšlap na Velkou Javořinu po červené 

asi 7 km, převýšení 380 m. Možnost občerstvení na Holubyho chatě, 

platba v EUR, platba v CZK možná. Více na www.holubyhochata.sk. 

 

 

 

 

Turisticko -poznávací akce 

pro všechny ! 

──── 

Ubytování v Kempu ve 

Strážnici 

──── 

Cena výletu  

2 100,- Kč nečlenové,  

1 700,- Kč  

členové KČT 

 

č.ú. 2800714844/2010 

 

 

 

 

POŘÁDÁ KČT,  

ODBOR ŽAMBERK 

 

Ing. Jiří Broulík 

Tel.725766509 

kctzamberk@seznam.cz 

 

 

mailto:kctzamberk@seznam.cz


 
 

Zpět po modré do Vápenky asi 6 km, klesání 510 m výškových. Odjezd 

autobusem na ubytování do Strážnice, kde bude večeře. 

20.00 – Autobusem odjezd do Petrova, vinný sklep Klásek - degustace 5 druhů 

vín,  degustační sousto k vínu,  prohlídka sklepa, konzumace sudových vín od 

20.00 do 24.00. Nákup vína sebou možný. Odjezd autobusem na ubytování. 

 

Neděle: po snídani asi v 9.30 odjezd autobusem do Skanzenu Jihovýchodní 

Moravy, individuální procházky. 12.00 - 13.00 oběd (hradí každý sám). Ve 

13.30 plavba lodí po Baťově kanálu, v Petrově-Plžích prohlídka sklepů. 

  

                 Baťův kanál                                                 Petrov - Plže 

 

V 15.00 odjezd na Velehrad, prohlídka baziliky. V 18.00 odjezd domů. 

                              

Předpokládaný příjezd do Žamberka ve 22:00 hod. Popřípadě možnost se cestou 

stavit na večeři. 

Přihlášky se přijímají do 10.9.2022 

Změna programu možná, dle dohody. 

Tuto turistickou akci organizuje, rád vás povede a bude odpovídat na všechny 

vaše dotazy – Jirka Broulík, tel: 725766509   broulikjb@seznam.cz .   

 

Srdečně vás zdravíme a těšíme se na vaši účast. KČT, odbor Žamberk. 

Uzávěrka 

přihlášek pro 

účastníky akce 

do 10.9.2022 

a úhrada ceny je 

do 20.9.2022 

──── 

Posezení ve 

vinném sklepě 

Klásek-Plže 

Petrov 

──── 

Účastnit se 

mohou i 

nečlenové KČT 

──── 

Poznejte krásy 

Bílých Karpat a 

dobrého vína     
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