Srdečne Vás pozývame na workshop č.2

SKRYTÉ MIESTA KRASU VEĽKEJ FATRY
Belianska dolina a okolie
19.7.- 20.7.2014
Veľká Fatra patrí k najzachovalejším pohoriam Slovenska. Cesty návštevníkov smerujú zvyčajne
na Ostrú, Tlstú, Lysec alebo na Kráľovu studňu. Veľká Fatra však skrýva omnoho väčšie
množstvo zaujímavých oblastí, ktorými sa môže pochváliť. Je nimi však potrebné prechádzať
šetrne a bezpečne.
•
•
•

Čo všetko ponúka kras Veľkej Fatry?
Ako sa po krase pohybovať a čo si všímať?
Ako využiť jeho potenciál v cestovnom ruchu, pedagógii a vo voľno-časových
aktivitách?

Na tieto otázky si odpovieme na našom seminári. Čaká vás prechádzka po zaujímavých miestach
s doprovodom odborných sprievodcov, od ktorých sa dozviete veľa zaujímavosti o ľuďoch,
krajine a histórii Veľkej Fatry. Každý účastník workshopu obdrží rozsiahlu publikáciu o krase,
speológii a ochrane životného prostredia a propagačný materiál.
O projekte:
Cieľom projektu Turismus v krase a kras v turismu je posilnenie a rozvoj ekoturistiky v Moravskom
krase a vo Veľkej Fatre. V rámci projektu chceme predstaviť zaujímavé možnosti, ako využiť
regionálne špecifiká krasových oblasti v cestovnom ruchu, ale aj v pedagógii a vo voľno-časových
aktivitách. Hlavným realizátorom projekt je Lipka- školské zariadenie pre environmentálne
vzdelávanie na českej strane a hlavným cezhraničným slovenským partnerom je občianske združenie
OZ Comitatus Thurociensis.
Kontaktné údaje:
Podrobnosti o seminári vrátane prihlášky a podrobného programu, nájdete na webových stránkach
projektu: www.kras-turizmus.eu. V prípade záujmu o účasť na seminári nás neváhajte kontaktovať
mailom na: kras.turizmus@gmail.com, alebo comitatus.thurociensis@gmail.com.

Akce je součástí projektu Turismus v krase a kras v turismu, č. ITMS 22410520039, který je spolufinancován z
Programu z ERDF.

Základné organizačné informácie:
Termín: 19.-20.7.2014 od 10:00 do 17:00
Miesto konania: Belianska dolina a okolie
Cena workshopu:
Seminár je súčasťou projektu Turismus v krase a kras v turismu, č. ITMS 22410520039, a preto je pre
účastníkov absolútne zdarma. Preplatenie účastníckych benefitov (ubytovanie, strava, propagačné
predmety zdarma, preplatenie cesty hromadnou dopravou).
PODROBNÝ PROGRAM
Sobota:
09:00 -10:30 príchod a ubytovanie (Penzión Brest, Belá-Dulice)
10:30 -12:30 prednáška : 1. projekt, 2. geológia, špecifiká krasu, jaskyniarstvo, 3. archeológia,
história, etnológia na krase, 3. Ako mapovať svoje trasy - trekovanie
12:30 - 13:30 obed + diskusia
13:30 - 18:00 terén: Pohyb po krase (Belianska dolina a okolie), GPS prezentácia, mapovanie a
praktické cvičenia.
18:00 - 19:00 Obecné múzeum a notariát v Necpaloch so sprievodom Vladimíra Hanzlíka
20:00 večera + zhodnotenie dňa
Nedeľa:
8:00 - 9:00 raňajky
10:00 -14:00 terén+cvičenia: Martin-Sučany - lanová technika, obed
15:00 odchod účastníkov

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Akce je součástí projektu Turismus v krase a kras v turismu, č. ITMS 22410520039, který je spolufinancován z
Programu z ERDF.

