
Program výletu do Beskyd:    4. – 7. 10. 2022 

 
Den první 4. 10.   

  6:00hod. odjezd z Kamenice 

  zastávky po 2 hodinách cesty - občerstvení a oběd samostatně 

14:00 - 15:00 ubytování horská chata sv. Josefa - odvoz zavazadel, pěšky z parkoviště cca 400m, 

  odpočinek, krátký výlet po okolí, výhledy 

18:00 - 19:00 večeře/v ceně, volný program, ohníček, opékání buřtů - dle počasí 

 

Den druhý  5. 10.  

  7:00 - 8:00  snídaně/v ceně 

  8:30    odjezd do Rožnova pod Radhoštěm, Skanzen 

  9:30 - 11:30  přesun do Skanzenu - prohlídka s průvodcem/v ceně  

11:30 - 12:30 společný oběd ve Skanzenu/v ceně  

13:00 - 14:00  přesun parkoviště - odjezd Trojanovice - bus    

14:00 - 14:30    Lanovkou na Pustevny/v ceně - Radhošť, Libušín, Maměnka  

14:30 - 15:30   volný program dle osobní preference: výšlap k soše Radegasta a zpět 3 km, nebo 

  stezka Valaška v korunách stromů, přes Pískoles cca 1km - sochy z písku, posezení 

  v restauracích Maměnka, Libušín, nebo prosklená restaurace lanovky 

17:00   sraz u autobusu na parkovišti – cca 500m a přesun zpět na chatu - bus 

18:00    večeře/v ceně, odpočinek, společné posezení  

Den třetí  6. 10.  

  7:00 - 8:00 snídaně/v ceně 

  8:30    odjezd do Kopřivnice - bus  

10:00 - 11:45  prohlídka Kopřivnického muzea aut Tatra s průvodcem/v ceně 

12:00 - 13:00  společný oběd v penzionu Pod Bílou horou - Kopřivnice/v ceně – cca 500m 

13:30    přesun do Štramberku - bus 

14:00 - 15:00  prohlídka náměstí s průvodcem/v ceně – možnost posedět na lavičkách 

15:00 - 17:00   volný program - občerstvení v některé z restaurací, procházka kolem dřevěniček, 

  výšlap na Štramberskou Trúbu, truba@stramberk.cz, vstupné 30,-Kč 

17:00   sraz u autobusu – cca 500m a odjezd na horskou chatu 

18:30   večeře/v ceně 

Den poslední 7. 10.  

  7:00 - 9:00 snídaně/v ceně, balení a příprava na odjezd 

  9:30  přesun na parkoviště, odjezd autobusem směr Praha 

13:00  společný oběd ve Velké Bíteši - restaurace U Raušů/v ceně  

17:00 - 17:30 dojezd do Kamenice, přestávky cestou dle potřeby s občerstvením 



V ceně:  3x ubytování se snídaní a večeří, oběd ve Skanzenu, oběd v Kopřivnici, oběd ve 

  Velké Bíteši na zpáteční cestě domů - plná penze. Bus po celou dobu zájezdu pro 

  seniory z Kamenice 65+ let. Pro ostatní je příplatek na bus zřejmý z ceny. 

  Vstupy: Skanzen, výjezd lanovkou na Pustevny, Muzeum Tatra + průvodce,  

  průvodce ve Štramberku.  

Mimo cenu: občerstvení: cestou na Moravu v motorestech, občerstvení a vstupy, kde to není 

  uvedeno v programu - v ceně: (např. Trúba - rozhledna, Štramberk, Pustevny apod.) 

Co si vzít s sebou:  
Pohodlný oděv a polštářek pod hlavu do autobusu. Jídlo a pití na cestu, pokud se nechcete 

stravovat v motorestech. Dobrou knihu nebo časopis na čtení, brýle i sluneční. Dobrou a pevnou 

obuv na chůzi do terénu, oděv i do nepohody, šátky či lehké čepice. Batůžek na nezbytnosti a jen 

menší zavazadlo, které přijde do kufru autobusu. Nezapomeňte na své léky a nutné doklady. 

Hudební nástroje vítány!!  

 

 

Cena zájezdu:            4.000,-Kč/65+kameničtí/4.300,-Kč/ostatní 

 
Cena výletu narostla směrem nahoru o 200,-Kč – navýšení se týká hlavně cen za stravu. 
Ceníky a ceny průběžně sledujeme a snažíme se o jejich fixaci při rezervaci. V některých 

případech se nám to podařilo. V této chvíli je kapacita výletu na Moravu naplněna. 

V případě dotazů či zájmu o tuto akci nám volejte, budete zapsáni jako náhradníci: 

Hajdušková Marie: 773 222 369, Grafnetter Marie: 721 865 938 

 

 

Děkujeme Vám za vaši důvěru a těšíme se společně s Vámi na příjemně 

strávené dny v krásném prostředí Beskyd. Vaše organizátorky a kamarádky 

          Marie a Marie 


