Vážení rodičia,
aj napriek mrazivému počasiu vás srdečne pozývame na stredne náročnú túru, a to na okruh okolo
Plaveckého hradu.
Termín: 26.11.2016, sobota
Typ túry: stredne náročná túra
Celková dĺžka trasy: cca 10 km
Prevýšenie: ↑ 220 m ↓ 220 m
Celkový čas chôdze: cca 3 hod.
Zrúcanina Plaveckého hradu sa nachádza
na západnom úpätí Malých Karpát nad
obcou Plavecké Podhradie. Vznikol ako
kráľovská pohraničná pevnosť v rokoch
1256-1273. V roku 1707 hrad počas troch dní ostreľovalo cisárske vojsko v boji proti kuruckým
povstalcom, čím zničilo jeho 450-ročnú slávu.
Predbežný program turistiky „Plavecký hrad“, 26.11.2016:
09.00
odchod zo školy školským autobusom
09.00 – 10.00
cesta školským autobusom do obce Plavecké Podhradie
V prípade vlastnej dopravy sa dopravte o 10.00 hod. do obce Plavecké Podhradie.
Za (nie pred) značkou označujúcou začiatok dediny zabočte vľavo a potom na
najbližšej možnej odbočke znova vľavo. Na konci cesty uvidíte stáť auto označené
logom školy BESST (súradnice 48.486817, 17.262289).
10.00 – 13.30
pešia túra na hrad a vyhliadku (po modrej značke) a späť
13.30 – 15.00
opekačku nahradíme spoločným posedením v reštaurácii (obed, kávička, čaj ...)
15.00 – 16.00
cesta späť a predpokladaný príchod do TT
Prosíme vás, aby ste svoj záujem o turistiku „Plavecký hrad“ nahlásili na recepcii školy najneskôr
do štvrtka 24.11.2016.
Pri nahlasovaní, prosím, uveďte počet zúčastnených osôb a spôsob dopravy (vlastná alebo školským
autobusom). Upozorňujeme, že miesta v školskom autobuse sú limitované počtom 19.
Plánovanej akcie sa môžu žiaci ZŠ a SBG zúčastniť bez rodičov.
Tip: Pre lepšiu orientáciu počas turistík odporúčame stiahnutie aplikácie Turistická mapa SR.
Pre OS „ios“: https://itunes.apple.com/sk/app/turisticka-mapa- sr/id647522786?mt=8
Pre OS „android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.tekel.tm&hl=sk
Pozn.:
• Je potrebné, aby si rodičia detí, ktoré idú na túru samy, svoje deti preberali hneď po návrate do
TT. Týchto rodičov budeme kontaktovať telefonicky, cca hodinu pred príchodom do školy.
• V prípade nepriaznivého počasia vás o presune turistiky budeme informovať najneskôr deň pred
akciou.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie.

BESST tím

Príloha: podrobný prehľad trasy

