
Propozície turistického prechodu Kremnickými vrchmi na počesť 

SNP (16-18.8.2019) 

 
Názov podujatia: 

Prechod Kremnickými vrchmi na počesť SNP 
 

Hlavný organizátor: 

Klub Slovenských turistov v Dobšinej 
 

Sponzor podujatia: 

Mesto Dobšiná 
 

Organizačný výbor:  

Predseda organizačného výboru: Dagmar 

Šmelková 

Podpredseda organizačného výboru: 

Renáta Csobádiová 
 

Termín konania turistického prechodu: 

16-18.8.2019 
 

Odchod: 

16.8. o 6.30 z autobusovej zastávky v Dobšinej 
 

Príchod: 

18.8.2019 vo večerných hodinách 
 

Plánované trasy: 

1.deň 

Malý Šturec(červ.z.)-Priečny vrch- sedlo Turecká 

cesta- sedlo Flochovej-Flochová 1317n.m.(zel.z.)- 

Pod Tablou- Tabla- Kordické sedlo- Vyhnatová 

1283n.m. – sedlo Tunel-Skalka chaty – dĺžka trasy 

21 km, 7,5h  
 

2. deň  

Krahule-Skalka chaty – Ferrata(červ.z.)-Skalka 

vrchol 1232n.m. – prechod na modrú značku - 

Skalka chaty, BUS - dĺžka trasy 9km + Ferrata 

Po túre- prehliadka Kremnice, stred Európy, + 

kláštor, pred večerou možnosť vybehnúť na 

rozhľadňu na Krahulský vrch cca 1,5 h. tam a späť 
 

  

3.deň 

Skalka chaty – Králiské sedlo (modrá z.) – 

(červ.z.) Zlatá studňa 1265n.m.-Velestúr(na žltú 

z.) – chata Hostinec po modrej z. na  Trojicu (po 

žltej z.) –Kremnický štít-Kremnický štós –

vyhliadka -Kremnica 
 

 

 

 
 

Náhradné varianty: 

Mestský hrad v Kremnici, Mincovňa, Múzeum 

gýča, termálne kúpalisko Katarína Kremnica 
 

Prihlášky: 

Termín prijímania prihlášok: 10.7.2019 

Renáta Csobadiová: 0905 282 508 - Pizzeria 

„U Eda“  

Dagmar Šmelková: 0904 347 375 

 

Účastnícky poplatok: 

Členovia KST Dobšiná:100,-€ 

Nečlenovia: 120,- € 

+ zľava za každú odpracovanú brigádu za 

posledný rok 10,- € - nutné doniesť poukážku!!! 

Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie, dopravu 

a polpenziu. 

V účastníckom poplatku nie sú zahrnuté 

sprievodcovské služby a vstupy do navštívených 

miest. 

 

Ubytovanie: 

Krahule, Penzion Stred Európy Pavilón D 

s polpenziou 

 

Upozornenie: 

Bez úhrady účastníckeho poplatku nebude 

prihláška akceptovaná! 

Uhradený poplatok turistického prechodu sa 

v prípade neúčasti na turistickom prechode 

nevracia!   

 

Poistenie a zodpovednosť: 

Účastníci sa turistického prechodu zúčastňujú na 

vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá 

zodpovednosť za škody na majetku alebo na 

zdraví súvisiace s účasťou na turistického 

prechodu, alebo cestou a pobytom v mieste ich 

konania. 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program 

turistického prechodu. 


