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Program nana rok
rok 2020

Motto:
Milujeme ľudí a prírodu,
obdivujeme ich diela

Podrobnejšie informácie o našich
akciách vo forme informačných
listov Vám zašleme na požiadanie.
Pri posielaní e-mailov uveďte,
prosím, aj telefónny kontakt na
Vás a prípadne aj Vašu aktuálnu
korešpondenčnú adresu.
Pri leteckých cestách oznámte,
prosím, svoj záujem čím skôr,
lebo ceny leteniek sa k termínu
letu obyčajne zvyšujú.
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KC Naturtours
Ľuda Zúbka 23
841 01 Bratislava
02/64283051, 0903/277553
naturtours@naturtours.sk

1. Saharské dobrodružstvo
– Hoggar a Tassili n´Ajjer
13-denný
27. 3. – 8. 4. 2020

1 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

Cena pre účastníka: 1790 eur
(možno sa zníži)
Jediná expedícia tohto druhu na
slovenskom trhu
Prvých päť dní je totožných s cestou
č. 2, to znamená návštevu hlavného
mesta Alžírska Alžír , letecký presun
dvetisíc kilometrov do stredu Sahary
do mesta Tamanrasset a jeho spoznávanie, potom trochu skrátená verzia
expedície do pohoria Hoggar a prelet
do oázy Illizi. Tu sa začína druhá časť
našej cesty, je úplne iného charakteru.

Vážení milovníci prírody, obdivovatelia kultúrnych pamiatok, turisti, milí priatelia!
Predkladám Vám náš program na rok 2020. Dvadsaťdva rokov som sa Vám
prihováral na tomto mieste ako majiteľ cestovnej kancelárie Naturtours,
ktorú, napriek minimálnej propagácii, časopis Cestovateľ vyhodnotil ako
jednu z 10 najobľúbenejších na trhu. Nebola nikdy komerčne zameraná,
účastníkov spájala myšlienka spoznávať krásy prírody i krásy a historické
pamiatky vytvorené géniom človeka, v neformálnej priateľskej atmosfére.
Ja som bol pri tom spolu s Vami, to bol môj profit. Dlhý je zoznam
krajín na piatich kontinentoch, ktoré sme navštívili. Je to neuveriteľná
zbierka zážitkov, poznatkov a skúseností z hôr, púští, oceánov, džunglí,
najrozmanitejších historických pamiatok a kultúr z celého sveta. Navždy
v nás zostanú spomienky na miesta s názvami ako Himaláje, Kilimandžáro,
Ohňová zem, Tádž Mahál, Machu Picchu, Perzepolis, Teotihuacán,
Yellowstone, Ayers Rock, Iguazú, Solovecké ostrovy, Nový Zéland,
Serengeti, Gobi, Atacama, Jeruzalem, Palmýra, Singapúr, Timbuktu,
Kamčatka, Island, Elbrus, Tassília, Lalibela, Omo, La Paz, Bhútán, Krym,
gruzínske Ušguli... Počet účastníkov, ktorí stáli na vrchole Mont Blancu je
teraz 538 a tí, ktorí stáli so mnou na iných vrcholoch, sa už zrátať nedajú.
Keďže naša legislatíva nenašla optimálnu možnosť podnikania v pasívnom
cestovnom ruchu pre malých podnikateľov, rozhodol som sa pre zmenu
a od sezóny 2016 nás zaregistrovalo Ministerstvo vnútra ako občianske
združenie Klub cestovateľov Naturtours. Od tej chvíle, tak ako predtým
pod hlavičkou CK Naturtours, vyvíjame činnosť s cieľom odborne spoznávať živú i neživú prírodu, lokality Svetového prírodného a kultúrneho
dedičstva UNESCO
, etológiu človeka rôznych národov a rás, šíriť myšlienku ochrany prírody, rozvoja telesnej kultúry hlavne aktívnou
turistickou činnosťou. Členmi predsedníctva sú aj páni Marian Barczay,
prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc., Ing. Ivan Lehotský, doc. RNDr. Martin
Novacký, CSc. a Ing. Ľubomír Stredák.
V zmysle plánu činnosti sa budeme vždy snažiť, aby naše cesty mali najhodnotnejší program a najnižšiu možnú cenu pri udržaní slušného štandardu.
Prajeme Vám veľa šťastia, úspechov a krásnych zážitkov na našej modrej
planéte počas celého roka 2020.
RNDr. Ivan Lehotský, CSc., majster športu v horolezectve,
predseda OZ Klub cestovateľov Naturtours a sprievodca
P.S. Pre sezónu 2021 pripravujeme v programe viacero noviniek.
Illizi leží na severnom okraji náhornej
planiny Fadnun, ktorá je súčasťou tassílskeho plató, na ktorom je najúžasnejšia prírodná galéria sveta s maľbami pravekého človeka (Séfar, Tamrit
a i.). Táto pamiatka Svetového dedič-

stva UNESCO je, žiaľ, pre turizmus
už niekoľko rokov uzavretá, ale jedinečné sú aj ďalšie nástenné rytiny
v celej širokej oblasti. Uvidíme ich
v oblasti Oued Djerat (prístupná len
na ťavách) a v kaňone Iherir, kam
odbočíme zo 400 km cesty terénnymi
autami do oázy Djanet pozdĺž veľkolepej zóny pieskových dún ergu Admer.
Návrat letecky z Djanetu cez Alžír
a Viedeň.
V cene je kompletná doprava lietadlami, autobusmi, terénnymi vozidlami
a na ťavách, ubytovanie v Alžíri, Tamanrassete a v Illizi v hoteloch v dvojposteľových izbách, v Hoggare v skromnej
útulni, v Tassílii v stanoch (iná možnosť
nie je), v hoteloch raňajky, v teréne celodenná strava, ktorú nám pripravia naši
Tuarégovia.

2. Hoggar – centrálna Sahara

3. Nórsko – Lofoty

1 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

3 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

9-denný
14. – 22. 4. 2020

Cena pre účastníka: 1179 eur
Jediná expedícia tohto druhu na
slovenskom trhu
Expresná expedícia do stredu Sahary,
do bizarnej krajiny s pohorím, ktoré
nemá hlavný hrebeň, len chaoticky
rozmiestnené vrcholy vulkanického
pôvodu. Navštívime úchvatné hlavné
mesto Alžírska Alžír , v ktorom historická časť, medina, patrí do zoznamu
Svetového dedičstva UNESCO a letecky
sa presunieme 2000 km na juh do
saharského mesta Tamanrasset. Odtiaľ urobíme okruh terénnym autom
200 km, aby sme videli skalné veže
Iharén a Adouada, skalné rytiny pravekého človeka, geltu Afilale (zázrak

17-denný
11. – 27. 6. 2020

Cena pre účastníka: 989 eur

Vyše 8000 km dlhá cesta do prekrásnej severskej prírody s ľadovcovými
horami, fjordmi, jazerami, vodopádmi a vrcholom krásy: ostrovmi Lofoty a polnočným slnkom. Vo Švédsku
navštívime najprv mesto Göteborg,
potom rytiny Tanum z doby bronzovej , v Nórsku Oslo s úžasnými múzeami, popri ohromujúcom
vodopáde Voringfoss cez Eidfjord
pôjdeme do prístavu Bergen (drevená časť Bryggen ), cez Sognefjord
do hôr Jotunheimen (turistika na
mohutne zaľadnený najvyšší vrch
Nórska Galdhopiggen, 2469 m), na
vyhliadkový vrchol Dalsnibba, do

4. Botswana – Zimbabwe
– Juhoafrická republika
12-denný
3. – 14. 8. 2020

2 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

Cena pre účastníka: 2489 eur

Tri krajiny na juhu Afriky s neuveriteľnou rozmanitosťou prírody, flóry aj
fauny, etník i klimatických pásiem.
Čakajú nás výnimočné cestovateľské
ciele: Viktóriine vodopády na rieke
Zambezi, tropický dažďový prales,
safari na terénnych autách a loďkách
v NP Chobe s najväčšou africkou populáciou slonov (je ich tam až 80 000),
ale aj slávny Krugerov NP s tzv. Veľkou päťkou najatraktívnejších zvierat,
ohromná Panorama Route, jeden z najväčších kaňonov sveta Blyde River
Canyon, hlavné mesto JAR Pretoria,
a samozrejme, Kapské mesto so Stolovou horou i Mysom dobrej nádeje.
V cene je letecká doprava Viedeň
– Kapské mesto – Johannesburg – Kasane a späť a Johannesburg – Viedeň, doprava na letiská, ubytovanie v hoteloch,
mikrobusová doprava do Krugerovho
NP a NP Chobe. V cene nie je poistenie leteniek, cestovné poistenie a víza.

5. Kanárske ostrovy
7-denný
20. – 26. 9. 2020

3 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

Cena pre účastníka: 979 eur
Programovo najhodnotnejšia cesta na
Kanárske ostrovy na slovenskom trhu
Fotografie I. Lehotský, z ciest do Maroka 2018 a 2019

uprostred púšte – prírodné vodné rezervoáre s rybami), skalné veže Tigamain a Tézouai. Vystúpime na plató
Assekrem (2728 m), aby sme videli
pri zapadajúcom slnku fantastický les
vulkanických veží – panorámu, ktorej
sa vyrovná máloktorá na svete. V sedle
Assekrem (2600 m) dvakrát prenocujeme, navštívime aj pustovňu pátra Charlesa Foucaulda, v ktorej aj teraz žije mních
– pustovník. Po návrate do Tamanrassetu sa cez Alžír vrátime domov. Na
Hoggare nás budú sprevádzať ozbrojené
zložky, takže akcia je bezpečná.
V cene je kompletná doprava (na letiská,
letecká i miestna, na Hoggare terénnymi
autami), v Alžíri a Tamanrassete ubytovanie v hoteli, na Assekreme v skromnej
útulni (iná možnosť nie je), v hoteloch
raňajky, na Hoggare plná penzia.

Geirangerfjordu (možnosť prekrásnej vyhliadkovej plavby). Navštívime
aj Trondheim s najsevernejšou gotickou katedrálou na svete, prejdeme po famóznej ceste Trollstigvei
do Romsdalu pod najväčší zráz
v Európe, popri jazere Majavatn do
dreveného mesta Bodo, ležiaceho
už za polárnym kruhom, a lodným
trajektom na ostrovy Lofoty – do neopísateľne krásneho sveta divokých
vrcholov, zálivov a polnočného slnka.
Aj cesta naspäť je vzrušujúca, okrem
iného uvidíme skalné rytiny Bolareinen zo 4. storočia i olympijské mesto
Lillehammer.

V cene je doprava mikrobusom, lodné trajekty, 13 × ubytovanie v kempingu a používanie propán-butánových varičov.

Vulkanické ostrovy stratené v Atlantickom oceáne, každý vznikol v inom
čase, a preto každý je inakší. My najlepšie spoznáme najväčší z nich, Tenerife,
celé jeho divoké pobrežie i najkrajšie
a najatraktívnejšie časti vnútrozemia, ako
napríklad dedinku Masca v kúzelnom
horskom amfiteátri, pohorie Anaga, ale
uvidíme aj tisícročný strom dračinec, historické mestá Orotava či La Laguna ,
a samozrejme, vulkán Pico de Teide
(3718 m), na ktorý možno vystúpime za
pomoci lanovky. Na ostrove La Gomera
navštívime Parque Nacional de Garajonay s vavrínovými lesmi a jeho ďalšie
unikátne krásy a zaujímavosti.
V cene je letecká doprava na Tenerife a späť, 7 × ubytovanie v hoteli
s polpenziou, kompletná miestna
mikrobusová doprava a celodenný
výlet loďou a autobusom na ostrove
Gomera.

6. Irán – poklady Perzie

7. Madeira a Porto Santo

11 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

1 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

12-denný
7. – 18. 10. 2020

Cena pre účastníka: 1890 eur
Programovo najhodnotnejšia cesta
do Iránu na slovenskom trhu

V roku 2020 skrátená, ale aj obohatená verzia úspešnej cesty do tejto
výnimočnej krajiny, ktorú musí navštíviť každý cestovateľ. Perzia, jedno
z najbohatších historických dedičstiev našej planéty, a súčasne krajina
s neobyčajnou rozmanitosťou prírody,
ktorá je navyše výnimočne bezpečná, pokojná a so srdečnými ľuďmi.
Z Viedne cez Istanbul priletíme do
Šírázu, kde okrem iného navštívime
perzskú záhradu Eram a odtiaľ
pôjdeme do Bishapuru so zachovanými ruinami hlavného mesta
Perzskej ríše z 3. storočia, úžasného
Perzepolisu , komplexu chrámov
a palácov zo 6. storočia pr. n. l. a do
neďalekého Naqsh-e-Rostam s monumentálnymi hrobkami perzských
kráľov v skalnej stene. Potom uvidíme
hrobku biblického Kýra II. Veľkého
v Pasargade a mestečko Abarkuh
so štyritisíc rokov starým cyprusom.
V púšti navštívime zoroastriánsku
svätyňu Chak-Chak vo vápencovej stene, v Yazde uvidíme „veže ticha“, Piatkovú mešitu a hlinenú časť mesta .
Pokračovať budeme do mestečka
Naim s mešitou z 12. storočia, do
strážnej pevnosti Meybod na starej
karavánnej ceste a do púšte s dunami
a slaným jazerom Khara. A potom už
veľké číslo: Esfahán, jeden z najväčších skvostov Orientu, srdce Perzie.
Nedajú sa tu vymenovať všetky jeho
úžasné pamiatky, spomeňme aspoň
monumentálne námestie , Piatkovú mešitu , arménsku štvrť . Nasledovať bude úplná zmena žánru:
horská dedina Abyaneh s domami
z červenej hliny a mesto Kashan
s historickými domami bohatých
kupcov a výrobou parfémov a krémov
z lupeňov miestnych ruží. A napokon
sväté mesto Qom s množstvom mešít a minaretov a obrovský Teherán,
kde si pozrieme Golestánsky palác
a slávne múzeum šperkov.
V cene je letecká doprava Viedeň
– Irán a späť, doprava na letiská,
11 × ubytovanie vo veľmi dobrých hoteloch, doprava mikrobusom po celej
trase, domáci sprievodca a víza s pozvaním.

8-denný
7. – 14. 10. 2020

Cena pre účastníka: 1089 eur

Azda najúplnejší týždňový program na
tému Madeirské súostrovie na trhu.
Vlastným mikrobusom navštívime
všetky najväčšie atrakcie Madeiry
a pozrieme sa aj na charakterom úplne
odlišný susedný ostrov Porto Santo
s romantickými veternými mlynmi
a slávnou 9-kilometrovou plážou.
Madeira – kvetinová záhrada Atlantiku, ostrov večnej jari má okrem nádhernej prírody aj niečo, čo nenájdete
nikde inde na svete: počas stáročí, za
cenu tisícov obetí boli vybudované
v strmých svahoch vulkanických hôr
zavlažovacie kanály „levadas“, popri
ktorých, uprostred tých najdivokejších

scenérií, vznikli prekvapivo nenáročné trekkingové trasy. Tie najkrajšie
navštívime, pričom program sa prispôsobí zdatnosti účastníkov. Oči sa
vrchovato nasýtia pohľadmi na vodopády uprostred vavrínových lesov
a ďalšej bujnej zelene, zrázne pobrežie s malebnými dedinkami a útesmi
(vrátane najvyššieho v Európe), uvidíme bohaté botanické a tropické
zahrady a parky, ochutnáme lahodnú madeirskú rybu espada či slávne
víno „Madeira“ priamo vo výrobni.
Samozrejme, bude príležitosť aj na
kúpanie v Atlantiku.
V cene je doprava na letisko a späť,
letecká doprava na Madeiru a späť, trajekt na Porto Santo a späť, kompletná
doprava na Madeire vlastným mikrobusom a 7 × ubytovanie v hoteli.

Viac sa dozviete na stránke

www.naturtours.sk.

8. Na skok do Afriky,
do exotického Maroka
6-denný
23. – 28. 10. 2020

2 × lokalita Svetového dedičstva UNESCO

Cena pre účastníka: 579 eur

Maroko nepochybne patrí medzi
turisticky veľmi atraktívne krajiny,
a to svojimi rozmanitými prírodnými
krásami, historickými pamiatkami
i spôsobom života ľudí. Priletíme do
Marrákeša, do mesta založeného
v 11. storočí, s množstvom významných architektonických pozoruhodností, ktorého historická časť , medina, je svojou atmosférou, farebnosťou
a ruchom naozaj výnimočná. Ubytujeme sa v blízkosti námestia Djemaa
el Fna, kde uvidíme, ako všelijako
sa môžu ľudia živiť: ako zaklínači
hadov, vykladači Koránu, muzikanti,
tanečníci, artisti, kúzelníci... a dáme
si džús z čerstvých pomarančov kvality, akú doma nepoznáme. Námestie
sa večer zmení na jednu obrovskú
reštauráciu, na pozadí s prízračnou
siluetou Vysokého Atlasu, môžeme
ochutnať špeciality ako polievka harira či kozľacia hlava. Z Marrákeša
potom zamierime na hlavný hrebeň
Vysokého Atlasu, ktorý prekročíme
v sedle Tizi n´Tichka (2260 m), kde
si na svoje prídu zberatelia minerálov
a skamenelín. Prejdeme na saharskú
stranu pohoria s farebnými hlinenými dedinkami až do tej najkrajšej, Ait
Ben Haddou , kde sa od stredoveku
takmer nič nezmenilo, a preto sa tam
nakrúcajú mnohé historické filmy.
V Ouarzazate si pozrieme kasbu
Taourirt a zamierime hore údolím
riečky Dadés do jej divokého kaňonu. Ďalším z vrcholov našej cesty je
kaňon Todra, úzka puklina medzi
stovky metrov vysokými vápencovými
zrázmi, kde už horolezci urobili senzačné výstupy a ďalšie na nich čakajú. Pri spiatočnej ceste do Marrákeša
si pozrieme kasbu Amerhidil v krásnej palmovej oáze a dedinku Imlil, východiskový bod pre výstup na najvyšší
vrchol severnej Afriky, 4167 m vysoký
Djebel Toubkal. Na výstup by sme
potrebovali dva dni, ale urobíme si aspoň malú túru po prekrásnom okolí.
A napokon ešte raz úžasný Marrákeš.
V cene je letecká doprava Viedeň
– Marrákeš a späť, doprava na letiská, doprava mikrobusom po celej
trase v Maroku a 5 × hotelové ubytovanie v dvojposteľových izbách.

