
Mesto Krompachy, Klub slovenských turistov MŠK a Mestský športový klub v Krompachoch 

pozývajú priaznivcov pešej turistiky 

 

                               na 40. ročník 

 

         Turistického prechodu krompašskými vrchmi 

          

Dátum konania: 11.  jún  2016  ( sobota ) 

 

Trasy: 

A. „Chata Energetik“   Krompachy - Hotel Plejsy - Chata Energetik - Krompachy                                7,5km/412m                                                    

B. „Žakarovské lúky“   Krompachy - Žakarovské lúky - Chata Energetik - Krompachy                         11km/494m 

C. „Krompašský vrch“ Krompachy - Žakarovské lúky - Krompašský vrch – Chata Energetik – 

                                         Krompachy                                                                                                       13,5km/650m 

D. „Biela skala“             Krompachy - Biela skala - Slovinky - Chata Energetik – Krompachy             23,5km/1000m  

E. „Biela skala – Ostrý vrch“  Krompachy - Biela skala – Slovinky – Ostrý vrch –  

                                         - Chata Energetik - Krompachy                                                                           25km/1260m  

F. ,,Sejková – Krompašský vrch“  Krompachy – Prostá dolina – Nad Sejkovou  – Slovinky –  

                                       Tatarkov kríž – Krompašský vrch – Chata Energetik -  Krompachy                    30km/1000m                                                                                                         

G. ,,Kamenný potok“   Krompachy – Olcnava – Kamenný potok – Poráčska dolina – Chata Energetik  

                                        -  Krompachy                                                                                                        41 km/930 m                                                    

  

                                                                   

V prípade že chcete absolvovať vlastnú turistickú trasu alebo chcete absolvovať vlastnú cyklotrasu, 

s ukončením v cieli pochodu  pri chate Energetik, stačí ráno v deň pochodu zavolať na nižšie 

uvedené telefónne číslo a oznámiť počet účastníkov.  Zaprezentujete sa v cieli pochodu.  

 
Prezentácia:  pri reštaurácii Melódia, Námestie slobody 1 

 

Odchod na trasy:   individuálne      - 30/41 km  trasa  od 6.00 hod    

                                                                     - ostatné trasy  od 7,00 do 10,00  

Cieľ prechodov:  Krompachy     
                                                 

Pri chate Energetik bude od 12,00 do 17,00 hod posedenie :  
         Počas posedenia bude odovzdaný účastnícky list, mimoriadna  turistická známka vydaná k výročiu pochodu,  

        Výročný informačný bulletin, občerstvenie.     
  
        V chate bude možnosť zakúpenia ďalšieho občerstvenia. 
   
                                        Od chaty Energetik  -  modrou značkou zastávku ŽSR  cca 75 minút chôdze 

                                                                                žltou značkou  na zastávku SAD cca 70 minút chôdze 

                                          

Účastnícky poplatok:  deti a mládež do 18. rokov , dôchodcovia                          1  € 

                                            ostatní účastníci                                                                  2  € 

                 

Program od 13 hod: Na počúvanie bude hrať reprodukovaná hudba        

 

Upozornenie:              Pochod sa koná za každého počasia, účastníci musia byť patrične vystrojení. Za 

bezpečnosť detí do 15 rokov zodpovedajú rodičia alebo vedúci detských kolektívov. 

 

Informácie a kontakt: Ivan Šlacký, Mlynská 7, 053 42 Krompachy, tel: 0917 651 911 

 e-mail: ivan.slacky@netiq.sk        

 

Viac informácii získate na www.kstkrompachy.wbl.sk, turistický prechod Krompašskými vrchmi 

       

                                     Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme pekné zážitky 

      
                             Organizačný výbor Turistického prechodu krompašskými vrchmi 

http://www.kstkrompachy.wbl.sk/

