Autobusový zájezd

Jeseníky – Stezka v oblacích
pořádaný v sobotu dne 30.7.2016 Klubem českých turistů Hlinsko
(akce mimo plán)

Vedoucí zájezdu (přihlášky a placení): Vladislav Bárta, Blatno11, 723168123, vladislav.barta@centrum.cz
SOS telefon na řidiče: p. Kopecký 723 932 796 (SOS)
Cena zájezdu: 200,-Kč člen KČT, 100,-Kč junior KČT do 19 let, 280,- nečlen. Přihlášky se přijímají pouze
s penězi. Platit je také možné na účet 26698013/0800. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno.
Doporučená mapa: KČT č. 53 – Kralický Sněžník. Obdržíte mapu s popisem tras.
Občerstvení na trase: Start a cíl, chata Slaměnka.
Odjezd z Hlinska: V 6.00 hod. ze zastávky Pošta (u Lídlu)
Trasa č.1- Mini (6,4 km): Dolní Morava, BUS konečná pod lanovou dráhou Sněžník po Ž. a M vystoupáte
ke Stezce v oblacích. Po prohlídce dále po M k chatě Slaměnka (občerstvení). Zpět po M podél bobové
dráhy na parkoviště pod lanovou dráhou U Slona. Celkové stoupání na této trase je 412 m a klesání 449 m.
Na trase je možné použít lanovou dráhu Sněžník (tam i zpět odečtěte 4,4 km a 367 m stoupání a klesání).
Trasa č.2 – Prodlužovaná (9,4 až 20,6 km): Začátek a konec stejný jako trasa č. 1. Od chaty Slaměnka
budete pokračovat po Mokrém hřbetu po M, Z a M směrem ke Kralickému Sněžníku. Dle vlastních dispozic
a podle času se po stejné tase vrátíte. Návratová místa: přístřešek pod Babuší (celkem 9,4 km i s trasou č. 1);
Babuše (11,2); Podbělka (12,4); Sušina (15,4); Stříbrnická (20,6). Až po Stříbrnickou se jedná o celkové
stoupání 824 m. Při zpátečním použití lanovky od uvedených hodnot odčítejte 4,4 km a 367 m stoupání a
klesání. Doporučená trasa.
Trasa č.3 (20,2 km) – Hřeben a údolí Moravy: po stejné trase jako č.1 vystoupáte ke Stezce v oblacích.
Budete pokračovat po Mokrém hřbetu přes Stříbrnické sedlo a po Č až na rozcestí k Františkově chatě
(horská služba). Odtud budete sestupovat po Ž údolím podél řeky Modravy až do cíle. Celkové stoupání na
trase je 774 m. Při použití lanovky k výstupu se trasa o 2,2 km a 367 m stoupání zkracuje. Při prodloužení
trasy výstupem na Kralický Sněžník + 2,6 km a + 177m stoupání a klesání.
Trasa 4 (23,7 km) – Královská hřebenovka: po stejné trase jako č.1 vystoupáte ke Stezce v oblacích.
Budete pokračovat po Mokrém hřbetu přes Stříbrnické sedlo a po Č až na rozcestí k Františkově chatě. Po Č
vystoupáte na Kralický Sněžník. Dále budete pokračovat po Č podél státní hranice na sedlo Puchača,
rozhlednu Klepáč, z parkoviště Pod Klepáčem po M do cíle. Celkové stoupání na trase je 1059 m. Při
použití lanovky k výstupu se trasa o 2,2 km a 367 m stoupání zkracuje.
Odjezd z Dolní Moravy: V 18:00 hod.

Místopis:
Už jste se někdy procházeli v oblacích? Nyní máte jedinečnou
příležitost Váš sen uskutečnit přímo u nás na Dolní Moravě.
Stezka v oblacích se nachází poblíž chaty Slaměnka,
nedaleko horní stanice lanovky Sněžník, v nadmořské výšce
1116 m.n.m. Je vysoká 55 metrů a na vrchol se pohodlně
dostanete po dřevěné cestě i s kočárky. Ti odvážnější mohou k
cestě dolů využít unikátní 101 m dlouhý nerezový tobogán s
okýnky. Ze samého vrcholu se naskýtají dechberoucí výhledy
na celý masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky
Moravy, v dálce pak hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a
Krkonoše. Tato unikátní stavba nabízí nejen nádherné výhledy. Své
návštěvníky zároveň vzdělává a baví. Z informačních tabulí po celé délce
stezky se dozvíte zajímavosti o okolí této stavby, historii zdejšího údolí a
mracích jako meteorologickém jevu. Nenáročný terén pokračuje i dále po
hřebeni. Tasa vede přes hory Podbělka (1308 m.n.m.),
Sušina (1321 m.n.m), Stříbrnická (1250 m.n.m.) a cestou
je k vidění několik objektů lehkého opevnění. Kvůli
zničeným stromům se nám celkem rychle odhalí i cíl naší
cesty. V této oblasti se nachází i rašeliniště.

Ceník, otevírací doba a kontakt
Sleva
Dospělí Dítě 3-15 let RESORT
CARD
Vstup s lanovkou tam a zpět
350 Kč
190 Kč
10%
120 Kč
10%
Vstup bez lanovky
200 Kč
Rodinné vstupné s lanovkou tam a zpět (2 dospělí a max. 3 děti do 15 let)
790 Kč
x
Rodinné vstupné bez lanovky (2 dospělí a max. 3 děti do 15 let)
500 Kč
x
Skupinové vstupné s lanovkou tam a zpět (15 a více osob)
290 Kč
x
Vstupné pro školy, ZTP, ZTPP s lanovkou nebo bez (MŠ, ZŠ, SŠ, tábory)
120 Kč
x
TOBOGÁN
1 jízda
50 Kč
x
5 jízd
200 Kč
x
Stezka v oblacích

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ceník je platný od 29.7. 2016.
Vstupenky pro dospělé, děti a rodinné jsou platné do 30.10.2016, skupinové vstupenky jsou platné
v den zakoupení nebo je možné je koupit na konkrétní předem stanovený datum.
Vstupenky je možné zakoupit na pokladnách v chatě Marcelka nebo ve vstupním objektu Stezky v
oblacích.
Ke stezce i zpět dolů vás pohodlně dopraví lanovka Sněžník dle aktuálních provozních dob
Skupinové a školní ceny platí při koupi na jeden doklad.
Školní cena platí pouze s předem předloženým a potvrzeným jmenným seznamem studentů nebo
dětí na táboře. Na každých 10 dětí je 1 doprovod zdarma.
Lanovou drahou směrem ke Stezce v oblacích lze přepravovat: Kola, kočárky, kočárky (vozíky) za
kola, invalidní vozíky skládací, nebo obyčejné do 50kg. Ostatní dle konzultací v Infocentru
Marcelka na tel:: 602 378 150, 469 771 197
Psům a ostatním zvířatům je vstup na stezku zakázán. Jsou pro ně připravené kotce u pokladen při
vstupu, kde na své páníčky mohou v bezepčí počkat.
Tobogán pouze pro osoby od 120cm.

Otevírací doba
•
•
•
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•

Otevřeno je denně, lanovka jezdí půl hodiny před a po otevírací době. 30.7. je provozní doba
lanovky od 8:30 do 20:30 hod.
Stezka v oblacích se otevřena od 9:00 do 20:00.
Otevírací doba tobogánu 9:30 - 19:00 (V případě nepříznivého počasí se může provozní doba měnit)
Bobová dráha u Slona 10:00 - 21:00
Mamutíkův vodní svět, Lesní zážitkový park, Pískový svět 9:00-20:00
Infocentrum, půjčovna a servis Marcelka 8:00 - 19:00
Adrenalin park (lanový park, obří houpačka, seskok powerfun) 9:00-20:00

