
 

 

 

 
 

Základné informácie o turistickom zájazde Walliské Alpy 

Švajčiarsko. 

 
 

Poriadateľ:     TJ Turistklub Liptovské Sliače 034 84 

Termín:           27.7. - 5.8. 2018 (9 – 10 dní) 

Trasa               Lipt.Sliače – Žilina – Bratislava –Viedeň – Salzburg – Ehrwald ( výstup na          

tam:                 Zugspitze (2962m.) –Vadúz – Tasch (Zermatt) 

Trasa              Tasch - Mníchov - Berchtesgaden -výstup na Kehlstein 1834m. - Orlie hniezdo  

späť:                - Viedeň – Bratislava – Žilina  - Ružomberok   

Doprava:        Klimatizovaným autobusom ( cez Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko ). 

Ubytovanie:    vo vlastných stanoch v ATC – Tasch, prípadne na chatách a penzióne. 

Stravovanie:   z vlastných zásob, možnosť dokúpenia v mieste pôsobenia. 

 

 

 



 

Doklady:         platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, ostatné platné doklady (preukaz         

                         KST, Alpenverein ak ich vlastníš ). 

 

Poistenie:         cestovné poistenie bude zabezpečené, každý sa musí pripoistiť sám na pobyt v     

                          teréne , osobná lekárnička potrebná, zájazd lekára nemá. 

Vybavenie:      potrebná výstroj a výzbroj na pobyt vo vysokohorskom teréne, pestrá  a  

               dostatočná zásoba stravy a nápojov v prášku, vrátane variča a paliva. 

 

Vedúci:            Ján Lupták   janoluptak@gmail.com    č.tel. 0911 207 728 

                         Ján Ovad      alika.ovad@gmail.com      č.tel. 0908 164 108 

 

Cena:               členovia KST 165€, inštruktori VhT 160€, ostatní 180€. Cena zahrňuje       

                          poplatky za dopravu (diaľnice, tunely ), cestovné poistenie a iné nevyhnutné 

                          výdavky spojené s prípravou zájazdu. Záväznú prihlášku a kópiu dokladu 

                          o zaplatení  pošli do 30.6.2018 na adresu: Ján Ovad ulica  Pod Skálím 

                          1527/15  Liptovské  Sliače  034 84.  

                          Platba na č. účtu: IBAN   SK 62 7500 0000 0040 0735 0618  

                          Do správy pre prijímateľa uveď Zájazd.              

                       

Storno:             je možné kedykoľvek len písomnou formou vedúcim zájazdu, bude vrátené   

                          účastníkovi znížené o vynaložené náklady. Zájazd môže byť zrušený len  

                          rozhodnutím vedúcich a to najneskôr 21 dní pred odchodom. 

                                     

Balenie:            batožinu, stany, spacie vaky, karimatky, potrebná výstroj, trvanlivá strava      

                          budú  uložené v priestore pod autobusom. Doklady a peniaze každý pri sebe,                                                

                          pohotovostnú stravu a nápoje si dáte do kartónovej krabice pod vlastné  

                          sedadlo.  

                          Nezabudnúť na pitný režim. 

 

Upozornenie:  Jedná sa o atraktívny zájazd s jedno a dvojdňovými výstupmi vo Walliských             

          Alpách. Účastníci ktorí budú podnikať výstupy musia mať dobrý zdravotný  

                          stav, zdatnosť, tábornícku zručnosť a potrebnú výstroj. 

                          Bližšie informácie na stránke www.kstliptov.sk 
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Autobusový zájazd Walliské Alpy - Švajčiarsko                                   

Záväzná prihláška 

              

Priezvisko a meno..............................................................dátum narodenia................................ 

Adresa...........................................................................................................................................

PSČ................... Člen KST.....................................................číslo preukazu............................... 

Kontakt  a (mail)........................................................................................................................... 

Obč. preukaz, alebo č. pasu ..................................................... 

Úhrada na č. účtu: IBAN    SK 62 7500 0000 0040 0735 0618 

Tu nalep alebo prilož doklad o zaplatení: 

Prehlásenie: 

Dokonale poznám svoj zdravotný stav, ten mi umožňuje navrhovaný program v plnom 

rozsahu absolvovať. 

 

V......................................................................................dňa........................................................ 

                                                                                                                                                  

                                                                                ....................................................................... 

                                                                                      Čitateľný podpis        

 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Autobusový zájazd Walliské Alpy - Švajčiarsko                                   

Záväzná prihláška 

              

Priezvisko a meno..............................................................dátum narodenia................................ 

Adresa...........................................................................................................................................

PSČ................... Člen KST.....................................................číslo preukazu............................... 

Kontakt  a (mail)........................................................................................................................... 

Obč. preukaz, alebo č. pasu ..................................................... 

Úhrada na č. účtu: IBAN    SK 62 7500 0000 0040 0735 0618 

Tu nalep alebo prilož doklad o zaplatení: 

Prehlásenie: 

Dokonale poznám svoj zdravotný stav, ten mi umožňuje navrhovaný program v plnom 

rozsahu absolvovať. 

 

V......................................................................................dňa........................................................ 

                                                                                                                                                  

                                                                                ....................................................................... 

                                                                                    Čitateľný podpis        



                         RÁMCOVÝ  PROGRAM  ZÁJAZDU          

                          

27.7. 2018  
 
18.00 hod.  odchod Lipt. Sliače - Ružomberok - Žilina - Bratislava - Viedeň 
 
Salzburg - Ehrwald  
 
5.00 hod.  príchod  (28.7.2018) 
 
28.7.2018 
 
6.00 hod.   výstup na Zugspitze 

15.00 hod.  odchod smer Ehrwald - Vadúz - ATC Tasch    

20. - 21.00 hod.  ubytovanie stany 
 
29.7. - 3.8.2018   

návšteva Zermattu a okolia, možnosť jedno - dvojdňových  výstupov v pohorí  

Walliských Alp  ( Weishorn , Dufourspitze , Dom , Monte Rosa , Polux ,Castor , 

Matterhorn a iné krásne troj - štvortisícovky ) ,  bude len na Vás čo si vyberiete. 

3.8.2018  

11.00  hod. odchod  smer  Mníchov - Berchtesgáden, ubytovanie penzión  

Auerwirt v Oberau. 

4.8.2018       

7. - 8.00 hod.   odchod pod Kehlstein ( Orlie hniezdo ), Hitlerove letné sídlo 

15.00 hod.  odchod  smer Viedeň - Bratislava - Žilina - Ružomberok  

23.00 hod.  predpokladaný príchod do  Ružomberka 

 

              Bližšie informácie ohľadom výstupov  dostanete v autobuse. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mapky trasy do Švajčiarska a nazad do Ružomberka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


