
Bihor (Propastné hory)
Kraj ponorných řek v západních Karpatech, kraj 
pastí v horách Apusenských. Nikde v Rumunsku 
není skvělejší říše vod, které se propadají do země, 
a vod, které z ní vyvěrají, které mizí v jeskyních a 
kdesi z jiných opět vyvěrají.

Vladeasa (Hříběcí hory)
Bílé koně, hnědé strže, černé koně, bílé mraky, hně-
dé koně, černé lesy. Zelené trávy, šimlatí koně, pas-
tviny do nedohledna.

Karpatské hry, Miroslav Nevrlý

Apuseni v horách Bihoru a Vladeasy - to je 
přírodní ráj, který budeme obdivovat na na-
šem pohodovém putování. Základnou nám 
bude horský hotel, který se nachází na ča-
rukrásné planině na jejímž povrchu i v nitru 
po mnoha milionů let vodstvo tvořilo a tvoří 
dechberoucí přírodní zázrak a jednu z nej-
krásnějších přírodních lokalit Evropy. Posilně-
ni hotelovou snídaní, bohatou místní expedič-
ní svačinou a večeří se můžeme těšit na stáda 
ovcí, koní, divoké soutěsky, kaňony, vývěry, 
ponory a všechny možné krasové jevy v jed-
né z posledních divočin Evropy - rumunských 
Karpatech. Tak ahoj u busu.

Průvodci

PROGRAM
1.den: v podvečerních hodinách odjedeme od 
naší školy do Rumunska.
2. až 4. den:  budeme společně putovat tím-
to nádherným koutem Karpat. Uvidíme mimo 
jiné ponorné hrady s největší průchozí jes-
kynní brannou Evropy, projdeme se tunelem 
spojujícím propasti Catetile Ponorului. Lehký 
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canyoning nás čeká na řece Galbeně 
s vývěrem i ponorem. Jeskyně Rade-
sei, Honu, Varasoaia, Padis, Caput se 
svými pozoruhodnými systémy, ke 
kterým se dostaneme přes záplavové 
a ponorné louky. Prostá krása přiro-
zeného, která Ti dodá sílu a pokoru. 
Východy, západy slunce, táboráky, 
nezapomenutelná chuť sýra ze salaší, 
který nekoupíš nikde jinde a mnohé 
co nejde popsat, ale musí se  zažít.
5. den: dopoledne se rozloučíme s 
náhorní planinou Padis a vydáme se 
zpět domů. Cestou zastavíme na ná-
kup maličkostí a suvenýrů v městě 
Oradea.
6. den: na oběd budeme doma , tak ať 
vám pečou, vaří, smaží, grilují.

Za tuto cenu dostanete dopravu au-
tobusem tam a zpět, ubytování v 
hotelu a expediční polopenzi včetně 
svačin na naše putování (nebojte, ješ-
tě jsme nikdy nikoho nenechali hlady), 
průvodce s nekonečnou láskou a vaz-
bou na Karpaty, ochutnávky místních 
produktů a určitě nějaké překvapení, 
legraci pohodu. K tomu přidáme po-
drobný elektronický itinerář s radami, 
tipy, zkušenostmi a všemi potřebnými 
informacemi k naší cestě. 

6 990 Kč
3. - 8. 5. 2023

CENA A TERMÍN

V případě zájmu o akci kontaktujte Mgr. Soňu Patočkovou.


