Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním!

KČT Slovan Karlovy Vary
Při dnešním výletu do podhůří Krušných hor zavítáme i do podzemí Jirkova.

Jirkov
Krušnohorské poselství

Sobota 12. ledna 2019
Délka pěšího výletu 17 km o obtížnosti 2* a povede po trase:
Start a cíl: Klubovna TOM Stopaři, ul. Školní 1727, Jirkov
Trasa: Z vlakového nádraží Jirkov – zastávka se vydáme do centra Jirkova, kde je
pro zájemce objednána od 8,30 hodin prohlídka městských jirkovských sklepů
(vstupné: základní 70 Kč, senioři od 65 let 40 Kč – doba trvání cca 45 minut).
Rezervace je pro 20
lidí, pokud by byl
zájem
větší,
není
problém
zvládnout
další skupinu, ale je
nutné to předem
nahlásit. K prezentaci
na
trasu
„RADOSTNÁ“, která
je 11 km dlouhá, se
musíme dostavit do 10
hodin. Startovné činí
20 Kč. Od startu se
vydáme
doprava,
přejdeme
přivaděč
vody,
po
silnici
dojdeme
do
obce
Starý
Březenec,
pokračujeme
na
rozcestí pod osadou
Šerchov, polní cestou
dojdeme do obce
Hrádečná s kapličkou. Za obcí po široké lesní cestě klesáme 1 km na křížení cest
tvaru Y, vydáme se šikmo vlevo po žluté turistické značce směrem k hotelu Partyzán
(viz foto) po asfaltové silničce, kde je možné se občerstvit. Od hotelu sejdeme po žluté
a poté po červené TZ zpět k přivaděči vody a po zelené turistické značce se vracíme do
Jirkova až k budově Kovovýroby zpět do cíle – klubovny TOM Stopaři. Za odměnu
obdržíme diplom.

Prosím o rezervaci prohlídky sklepů
na tel. 773 171 855 nebo e-mail rgasperova@seznam.cz
Doprava vlakem tam:
Karlovy Vary 7:13R; Ostrov nad Ohří 7:27R, Jirkov zastávka příjezd 8:12 hod.
Doprava vlakem zpět:
Jirkov zastávka 13:43R, 15:43R, 16:25Os, 17:43R, 18:25Os
Zdrávi došli!
Vede: Ing. Renata Gasperová
Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz
Účast na veškerých akcích KČT, odbor Slovan Karlovy Vary je na vlastní nebezpečí.

