
 

Stretnutie priaznivcov nízkotatranskej prírody na chate 
generála M.R.Štefánika 

 
RR KST Orava organizuje v sobotu dňa 16.7.2016 pre svojich členov 

autobusový zájazd 
na chatu M.R.Štefánika  

 
Odchody mimoriadneho autobusu (Feribus, pán Hrkeľ) 
Námestovo (autobusová stanica SAD - Terno): 5,00 hod. 
Medvedzie (zástavka SAD)                              : 5,25 hod. 
Nižná (autobusová stanica SAD)                      : 5,35 hod.  
Dolný Kubín (parkovisko pri žel. stanici)        : 6,00 hod. 
Predpokladaný príchod na Trangošku:             : 7,35 hod. 
Predpokladaný odchod mimoriadneho autobusu z Trangošky: cca 16.00 - 17.00hod. (podľa 
dohody účastníkov, resp. počasia) 
 
  
Cestovné sa vyberie v autobuse:  
Pre členov klubov RR KST Orava: dospelí: 7,00 €, 
                                                         deti - TOM: bezplatne,  
                                                         deti do 15 rokov, študenti: 4,00 € 
 
Pre nečlenov (v prípade menšieho záujmu členov KST): dospelí: 10,00 €,  
                                                                                           deti do 15 rokov: 6,00 € 
 
Program na chate: 
 
11:00 - 12:00 hod. - stretnutie účastníkov pred chatou 
12:00 hod. - spomienka na 136. výročie narodenia M. R. Štefánika 
- položenie venca 
- príhovory hostí 
 
                                         
Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko. 
                                                 
Termín prihlásenia do 12.7.2016 do 20,00 hod. na tel. č.:  
0908933949 Viera Adamusová ,   0907 220049 (Roman Sivý) 
alebo na e-mail:  adamusova.viera@gmail.com,  rrkstorava@gmail.com 
 
 
Limity účastníkov : Námestovo- 14 členov, Nižná – 16 členov, Dolný Kubín – 14 členov 
ostatné kluby 8 členov   
Limity platia do 9.7.2016 po tomto termíne prihlasujeme aj nečlenov resp. náhradníkov 
z iných klubov. 
 
Minimálny počet účastníkov:  35  
 
 



 
 
Výstupové trasy: 
 
 

 
 
 
Popis trasy A: 
Začiatok na Trangoške(1121m) – po žltej na Kosodrevinu (1520m) , 2,8 km  -  po modrej na 
Rázcestie na Krúpové sedlo (1760m) , 3,7km  -  po červenej na  chatu M.R.Štefánika(1728m ) 
1,1 km – po zelenej späť na Trangošku (1121m) , 3,2 km,     spolu  cca 11 km, cca 3,5 – 4 hod  
 
Popis trasy B: 
Začiatok na Trangoške(1121m) – po žltej na Kamennú chatu (2000 m), 4,7 km, - (Chopok 
2024m, cca 600m) - po červenej do Krúpového sedla (1925m), 3,2 km - po červenej na 
Ďumbier(2042m) a späť , 2 km  - po červenej na  chatu M.R.Štefánika (1728m) , 2,1 km  -  po 
zelenej späť na Trangošku (1121m) 3,2 km,   Spolu cca 16 km   cca 5,5 - 6 hod 
 


