Stretnutie na Tureckej

55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
Sekcia pešej turistiky Klubu
slovenských turistov, redakcia
časopisu Krásy Slovenska,
Regionálna rada Klubu
slovenských turistov Rožňava,
Klub slovenských turistov TJ
Elán Rožňava, mesto Rožňava
a obec Rudná pozývajú na 55.
stretnutie čitateľov časopisu
Krásy Slovenska, ktoré sa
uskutoční v sobotu 26. mája
2018 na Tureckej.
Program
25. máj (piatok)
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
17.30 hod.: sprievodný program GOS
18.00 hod.: diskusia s redaktormi redakcie
časopisu Krásy Slovenska
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26. máj (sobota)
Výstup účastníkov stretnutia na Tureckú
(954 m)
Výstupové trasy
– z Rožňavy po zelenej turistickej značke
(TZT 5721) na Tureckú k vyhliadkovej veži.
Dĺžka trasy: 8 km, prevýšenie: +640 m, čas:
2.35 hod.
– z obce Rudná náučným chodníkom (NCH
začína pri obecnom úrade) na Tureckú k vyhliadkovej veži. Dĺžka trasy: 4,4 km, prevýšenie: +610 m, čas: 1.50 hod.
Zostupová trasa
Náučným chodníkom na Baňu nad obcou
Rudná, kde je oficiálne miesto 55. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
Počas zostupu náučným chodníkom prehliadka starých banských diel (treba vlastné osvetlenie, vstup na vlastné riziko).
Dĺžka trasy: 4,9 km, prevýšenie: -530 m,
čas: 1.30 hod.

Program na Bani – oficiálne miesto
stretnutia
11.30 – 13.00 hod.: prezentácia, účastnícke
listy, tričká, odznaky a propagačné materiály
13.00 – 13.15 hod.: slávnostné otvorenie
stretnutia, príhovory hostí
13.15 – 13.30 hod.: prezentácia nových
kníh z vydavateľstva DAJAMA
13.30 hod.: slávnostné ukončenie stretnutia, odovzdanie štafety organizátorom 56.
stretnutia v roku 2019
13.45 – 16.00 hod.: zábava s občerstvením
(nápoje, guláš), country hudba...

STRETNUTIE ČITATEĽOV

Organizačné pokyny
Organizátor nezabezpečuje dopravu a ubytovanie na akciu. Ubytovanie je možné zaistiť prostredníctvom Turisticko-informačnej
kancelárie (TIK) v Rožňave alebo individuálne v ubytovacích zariadeniach v okolí.
Kontakt na TIK: +421 948 205 226, info@
tikroznava.sk.
Kontakt na organizátora RR KST Rožňava:
Ing. Martin Markušovský, +421 907 261 652.

▲ Skalica

▲◄ Staré banské diela

◄ Rozhľadňa na Tureckej

▲ Pohľad zo Skalice na Rožňavskú kotlinu

Návrat do Rožňavy z miesta stretnutia
– turistickým chodníkom (značenie organizátora) do Rožňavy
– individuálna doprava z obce Rudná do Rožňavy po štátnej ceste (pešo, vlastný autobus
účastníkov, autá)
27. máj (nedeľa)
Individuálny program účastníkov.
– výstup na Dievčenskú skalu a Brzotínsku
skalu na Silickej planine
– Banícke múzeum, strážna veža a Galéria
Baníckeho múzea v Rožňave
– Kaštieľ v Betliari
– návštevy jaskýň v blízkom okolí
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