
Vážené turistky, vážení turisti, 

V nadväznosti na uvoľnenie opatrení a možnosti cestovať sme sa rozhodli zorganizovať turistický výlet 

v rámci oddielu TO BJATEK do oblasti Hornej Nitry – Vtáčnik v dňoch 14.-15.8.2021. 

Program: 

14.8.2021 sobota  

7.00- odchod autobusom od budovy NBS  

Cca 10.00 príchod do Handlovej  

Trasa A - Handlová /455mnm/ č. – V.Grič /972mnm/ ž.- Uhlisko /745mnm/ z.- Okrúhla /680mnm/ ž 

Malý Grič /876 mnm/, späť na Uhlisko z-rekreačné zariadenie Púšť / 355/mnm/ Spolu 6.30hod.  celkove 

971m prevýšenia. 

Trasa B- Handlová /455mnm/č. –V.Grič /972mnm/ ž. – Uhlisko/745mnm/z-rekreačné zariadenie Púšť 

/355mnm/ Spolu 5hod. Celkove 710m prevýšenia 

Výstup na V.Grič je možný okrem turistickej značky aj zaistenou cestou.  

Ubytovanie v rekreačnom zariadení Púšť pri Prievidzi. 

15.8.2021 nedeľa 

8.00 odchod autobusom z RZ Púšť do Podhradia pri Lehote pod Vtáčnikom 

Trasa A - Podhradie /550mnm/ ž – Jarabá /1160mnm/ č. – Vtáčnik /1346mnm/č. – Rúbaný vrch 

/1100mnm/ž. –Ostrý Grúň /479mnm/ 6.30hod. 965m prevýšenia. 

Trasa B – Podhradie/550mnm/ž. –Jarabá /1100mnm/č. – Vtáčnik/1346mnm/z. – Kľak /615mnm/ 

5.15hod. 926m prevýšenia. 

16.00 odchod do Bratislavy cez Žarnovicu ,19.00 príchod do Bratislavy , budova NBS. 

Ubytovanie s polpenziou je zabezpečené v rekreačnom zariadení Hornonitrianskych baní Púšť pri 

Prievidzi v 2 a 5 lôžkových izbách bez príslušenstva na izbách. 

Predpokladané náklady sú 40 EUR /v cene je ubytovanie na 1 noc s polpenziou a doprava autobusom/. 

Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočnosti po skončení akcie. 

Vzhľadom na nutnosť potvrdenia rezervácie ubytovania a zaplatenia zálohy záujemcovia sa môžu 

záväzne prihlásiť v termíne do 11.6.2021 vyplnením formulára: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf80TepCVGSfUJj5ztPrnRQgSKHdhmwAw02qH1bzQD

ueykOhA/viewform?usp=sf_link  

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie po dlhej dobe. Vzhľadom na ťažko 

predvídateľný vývoj situácie v súvislosti s vírusom COVID -19 si dovoľujeme upozorniť, že garanti 

akcie ubytovanie, stravovanie a dopravu objednávajú pre prihlásených účastníkov akcie v ich mene 

a v prípade, ak by tieto služby neboli z akéhokoľvek dôvodu poskytnuté, nenesú za akúkoľvek škodu 

týmto spôsobenú žiadnu zodpovednosť. Takúto prípadnú škodu si znáša každý účastník akcie sám, 

garanti akcie však vyvinú primerané úsilie, aby vzniku takejto škody zabránili, prípadne ju 

minimalizovali. 

Garanti Ľuba a Vlado Martvoňovci /0905826857/ 

https://www.pust.sk/ubytovanie-v-turistickej-ubytovni
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf80TepCVGSfUJj5ztPrnRQgSKHdhmwAw02qH1bzQDueykOhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf80TepCVGSfUJj5ztPrnRQgSKHdhmwAw02qH1bzQDueykOhA/viewform?usp=sf_link

