Klub českých turistů
Slovan Karlovy Vary

Vykročte ze dveří za
zdravím a poznáním!
Při dnešním výletu se vydáme před bronzovou adventní nedělí za vánoční náladou do Saska.

Freiberg v Sasku
Wolkenstein / Kalkwerk

Sobota 3. prosince 2022
Autobusem pojedeme přes Chomutov a Horu sv. Sebastiana do Wolkensteinu (9:30 –10:45) Hradní komplex nás okouzlí pohledem od nádraží. Pěší výstup v prostředí podobném Českému
Švýcarsku nás po 300 m dovede na nádvoří. Podle počasí zvolíme vhodnou výstupní trasu.
Dojdeme na historické náměstí Markt, na něm Infocentrum, prohlídka podhradí.
Další zastávkou bude Kalkwerk (11:00) – Původní vápenka (UNESCO).
Freiberg (pobyt 11:30- 17:00). Vystoupíme přímo v historickém centru u Infocentra. Obdržíme
plánek města v češtině. Určitě si nenechte v přilehlém zámku ujít největší světovou sbírku
minerálů - Terra Minerália. zapsanou do UNESCO. Budete okouzleni, co příroda dokázala
vytvořit. Vstupné je 10,- Euro. Čas vstupu si objednáme. Společně dojdeme k blízké gotické
katedrále. Tento Dóm, zasvěcený Panně Marii má vstupné a časový harmonogram vstupů.
Následuje procházka ke kostelu sv. Mikuláše. A poté hned na blízký Obermarkt, proslulé
Vánoční trhy. Zde se rozejdeme a podle uvážení si v klidu a beze spěchu užijeme předvánoční
atmosféru adventní soboty. U Infocentra nás vyzvedne v 17:00 autobus.
Výlet není fyzicky náročný. Vezměte s sebou respirátory. Nezapomeňte na cest. připojištění.
Wolkestein: (902) Felsenidylle und Kammblick in Wolkenstein - Eine Wanderung auf einsamen Pfaden im
Erzgebirge - YouTube
Kalkwerk: (902) Montane Kulturlandschaft Erzgebirge Krusnohori: Kalkwerk Lengefeld, Marienberg, Lauta YouTube
Freiberg: (902) Walk through Freiberg - PART 1 | Winter in Germany | Christmas Market | Winter Market YouTube

Odjezd busu: K. Vary – Západní nad DN v 8:00; Ostrov – Mírové nám. 8:20
Cena pro členy TJ Slovan Karlovy Vary 250 Kč, ostatní 350 Kč. Platba v busu.

Zdrávi došli! Vede: F. Wohlmuth / P. Tošovský
Přihlášky na: fjw@volny.cz – 603 209 270
Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz
Účast na plánovaných akcích KČT, odbor Slovan Karlovy Vary je pojištěna prostřednictví ČOV.

