
  
 
 



Klub českých turistů a Magyar Természetjáró Szövetség Vás zvou na 
 
 

 
 
 

 

5. – 8. 9. 2019 
 

Tradice mezinárodních letních srazů turistů zemí V4 byla založena v roce 
2016 v Beskydech na Ostravici, kde se konal 1. MLST. Druhý sraz se konal 
na Slovensku – Duchonce v roce 2017 a letos nás Maďarský turistický 
svaz zve ke břehům Dunaje do pohoří BÖRSZÖNY na turistický festival. 

Program srazu 
Pořadatelé srazu připravují ve dnech 5. – 8. 9. bohatý turistický i společenský program, který 

bude obsahovat túry s průvodcem i bez něj, cyklovýlety do okolí (kola budou k dispozici), splutí 
Dunaje na kánoích, poznávací výlety do okolí: Visegrád - hrad, Ostřihom – katedrála, termální 
koupaliště, Szentedre – umělecké městečko, skanzen. Pohoří Börszöny má vrcholky nad 900 m a 
z Kismarose jezdí do centra pohoří historická úzkokolejka. V kempu bude program i pro děti. 

V průběhu přihlašování budou některé programy placené (z důvodu závazného objednání 
míst), ale při účasti na programu budou pořadatelé zaplacené poplatky vracet formou voucherů na 
stravu. Účastnický poplatek na sraz bude 3000 HUF (forintů). Přepočet: 1000 HUF = asi 85 
Kč. 

Ubytování:  Centrem srazu bude kemp Csattogó Völgy. Jsou zde chatky bez sociálky pro 4 nebo 
6 osob (3700 HUF za osobu a noc), chatky se sociálkou pro 3 nebo 4 osoby (4800 
HUF za osobu a noc) nebo apartmány pro 6 osob (5.500 HUF za osobu a noc). Také je 
zde dostatečný prostor pro stany (1000 HUF za stan a 700/500 HUF za 
dospělého/dítě za noc). Uvedené ceny za ubytování v chatkách jsou včetně snídaně. 
V kempu je dostatečná kapacita pro stravování (večeře). Po dobu srazu je v kempu 
zakázán pobyt domácích zvířat. 

Doprava:  1. Autobusem z Ostravy – odjezd ve středu 4. 9. cca ve 14 hod., podle zájmu 
budeme nabírat po cestě. Návrat v neděli 8. 9. do 18 hod. Cena za dopravu tam a 
zpět bude 1200 Kč na osobu, případné fakultativní výlety se budou platit zvlášť. 

 2. Vlakem – rychlíky z Prahy do Budapešti (přes Kolín, Pardubice, Brno, Břeclav) 
zastavují v NAGYMAROSI – do místa srazu v Kismarosi lze dojet místním vlakem. 
Od nádraží je kemp cca 1,5 km. Jízdenku na vlak si každý účastník koupí sám, ČD 
poskytují slevy pro skupiny. 

Přihlášení: pořadatelé připravují www.termeszetjarofesztival.hu, kde budou od března informace 
o srazu (i ve slovenštině) a od května možnost přihlášení na programy. Pokud si 
chcete zajistit ubytování v chatce nebo místo v autobusu, zašlete přihlášku a zálohu 
do 30. dubna 2019.  
Podle objednaného ubytování, ev. stravování a programu bude vypočten celkový 
poplatek, který zašlete na výzvu. 

Záloha na zájezd 1.000 Kč na osobu – pokud chcete ubytování v chatce nebo dopravu autobusem 

Zašlete na účet KČT č. 43431011 / 0100, VS = členské číslo nebo číslo odboru 
 

Při neúčasti se záloha nevrací, ale můžete vyslat náhradníka. Přihlášky budou vyřizovány podle 
pořadí úhrady zálohy. Přijetí přihlášky a zálohy vám potvrdíme e-mailem. 
 
Info:   Mojmír Nováček, tel. 736 754 095, novacek@kct.cz 
  Zdeněk Cabalka, tel. 736 754 094, cabalka@kct.cz  
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