Klub žien pri Slovenskej lesníckej komore
Ťa pozýva na

XXII. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE LESNÍČOK
HRÁDOK OCHTINÁ 2020
20.08.2020-23.08.2020
Program:
20. AUGUST 2020 - štvrtok

15.00 - 18.00 - príchod, ubytovanie a registrácia v hoteli Hrádok Ochtiná https://www.hotelhradok.sk/
18.30 - Slávnostné otvorenie XXII. Celoslovenského stretnutia lesníčok
19.00 - večera
20.00 - schôdza klubu žien pre SLsK
21.AUGUST 2020 - piatok

06.30 -7.30 – raňajky
8.00-12.30 – Soroška – Lesné hospodárstvo na území Slovenského krasu – Gemerské občerstvenie –
Hrhovské (ne)spustnuté pôdy – https://www.lesy.sk/vyznamne-lesnicke-miesta/ – Prechádzka do
Zádielskej doliny https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/zadielska-tiesnava-zadiel
13.00 – obed v reštaurácii „Granárium " v obci Jablonov nad Turňou https://www.granarium.sk/,
Národná kultúrna pamiatka - Sýpka s vínnou pivnicou – prehliadka s možnosťou ochutnávky vín

16.00 – Strážna veža na námestí v Rožňave – Katedrála v Rožňave
https://www.roznava.sk/katedrala-nanebovzatia-panny-marie-v-roznave-2310
18.30 – presun do hotela Hrádok
19.30 – večera v hoteli Hrádok
22.AUGUST 2020 - sobota

07.00 - 8.00 – raňajky
8.30 – presun - Ochtinská aragonitová jaskyňa http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/12ochtinskaaragonitova-jaskyna - Lesné družstvo Slavošovce – Po stopách Pavla Dobšinského
14:00 - Obed na LS Betliar – Zvernica Betliar – https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/kamdoprirody/vyznamne-lesnicke-miesta/zoznam/zvernica-betliar.html
16.30 - prehliadka kaštieľa a parku v Betliari https://www.snm.sk/?kastiel-betliar-uvodna-stranka
19.00 - večera v hoteli Hrádok
20.00 – Záverečné posedenie
23.AUGUST 2020 - nedeľa
8.00 - 10. 00 raňajky
10.00 - voľný program ( možnosť kúpania sa v hoteli Hrádok )
11.00 - odubytovanie
odchod domov
pri návrate možnosť individuálnej prehliadky Gombaseckej jaskyne,
jaskyne Domica a Slavošovského tunela (2,4 km, vstup s baterkou)
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/7-domica, http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/9-gombaseckajaskyna, http://www.vypadni.sk/sk/slavosovsky-tunel

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
nám vo výhode, ale my bez nej nie

Prihlášku na stretnutie doručte do : 10.07.2020
na e-mail: janka.lehocka@lesy.sk
Telefonický kontakt: +421 918 335 891
Potrebné informácie:
•
•

Doprava na miesto stretnutia – individuálna
Doprava počas stretnutia – spoločná – autobusom

•

Cena ubytovania s polopenziou: 30,00 eur

•

Pobytová taxa: 0,40 eur/osobu/noc

Poďakovanie sponzorom podujatia:
Slovenská lesnícka komora
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Odštepný závod Rožňava

Účastníci stretnutia Orava 2019

„Les je ten najúžasnejší chrám, aký kedy na tejto zemi stál. Vrchy
sú vežami, porasty klenbami, bralá oltármi.“

Srdečne Vás pozývame do Gemera.

