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Výlet v okolí Svätého Jura 
 

Ste unavení, vyčerpaní, išli by ste si oddýchnuť niekam do prírody a načerpať nových síl, 
ibaže neviete, kam presne a samým sa vám ísť nechce? Pridajte sa k nám a spoznajte okolie, 
v ktorom žijete, o čosi lepšie. 

 
Miesto konania: Svätý Jur – Neštich – Biely Kríž – popri viniciach a Šúrskom rybníku – Svätý Jur 
 
Dátum a čas: 29. 07. 2018 v nedeľu o 11:00 hod 
 
Dĺžka trvania: 6 – 6,5 hodín (11:00 – 18:00)   
  
Náš sprievodca: Ondeo (oficiálne Ondrej)  
 
Miesto stretnutia: Bratislava, vestibul Hlavnej vlakovej 

stanice o 10:55 (odchod vlaku o 11:09),  
 alebo vlaková stanica ŽST Svätý Jur 

o 11:24  
  
 Dostať sa do Sv. Jura môžete vlastnou 

dopravou, s možnosťou parkovania pred 
vlakovou stanicou, alebo máte možnosť 
dopravy vlakom z Bratislavy, Hlavná stanica 
(odchod  vlaku 11:09 Os 3015 a príchod do 
Sv. Jura 11:24 a späť do Bratislavy zo Sv. 
Jura odchod vlaku o 17:35 a príchod do 
Bratislavy Hl. st. o 17:51 Os 3054) 

 
Trasa:  Mierna, terén sčasti rovinatý, neskôr mierne stúpanie, trasa dlhá približne 23 km, 

návrat na miesto stretnutia. 

Stúpanie:  
 
Max. počet ľudí: 10 (min. 3 ľudia *) 
 
Cena: 7 EUR/osoba (cena nezahŕňa osobné výdaje, dopravu – jednosmerný lístok stojí 

0,78 EUR a stravu, individuálne poistenie). Rezervácia je možná iba online cez 
www.localvibe.sk, platba vopred na bankový účet.  

Krátky popis:  
Leto je v plnom prúde a okolité prostredie krásne zelené a máme dlhé slnečné voňavé dni. A my sme 
sa rozhodli vyraziť do prírody, za mentálnym oddychom, zvukmi lesa a jeho obyvateľov, načerpať 
z neho energiu a revitalizovať naše sily. 
Vyberte sa s naším sprievodcom na jednodňový výlet do okolia Bratislavy, kde vám ukážeme, aké 
skvosty máme v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme. Vychutnáme si prechádzku Malokarpatským 
okolím, cez vinohrady až k Šúrskemu rybníku. Odtiaľ sa popri Šúrskom pralese vrátime späť 
k Železničnej stanici.  
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Tipy, čo si určite zobrať so sebou – must have: 

✓ Vhodnú pohodlnú vychodenú obuv so spevnenou podrážkou 
✓ Dostatok vody, aspoň 2 menšie fľaše (sú skladnejšie v ruksaku) 
✓ Jedlo, 1-2 desiatové chleby, 1 sladká tyčinka alebo hroznový cukor, jablko 
✓ Pokrývka hlavy (klobúk, šatka, šiltovka) 
✓ Vzdušné oblečenie, pri výstupoch a zostupoch sa človek zapotí 
✓ Ruksak, ktorý netlačí a do ktorého sa zmestí všetko jedlo, pitie, spolu s vreckovkami, kartičkou 

poistenca a pláštenkou pre prípad dažďa 
✓  

Tipy, čo je fajn mať so sebou – nice to have: 
Karimatku alebo šatku pre posedenie na lúke, nožík, igelitku na odpadky, košík na príležitostne 
nájdené hríby, čelovku, fotoaparát, rezervnú power-banku na telefón, mapu, lieky, ktoré užívate, 
náplasť na otlaky 
 
Ostatné informácie:  
V prípade nepriaznivej predpovede počasia vás 
budeme večer pred konaním výletu informovať 
o prípadnom zrušení. A to na našej 
https://www.facebook.com/Renata.localvibe/ 
stránke, ako aj e-mailom. Akcia sa automaticky 
ruší, ak bude vydaná meteorologická výstraha 
Slovenským hydrometeorologickým ústavom. 
Výnimku tvorí výstraha pred vysokou/nízkou 
teplotou. V prípade takejto výstrahy sa výlet 
neruší. 
Náš sprievodca Ondro bude mať so sebou 
mapu a lekárničku so základnou výbavou. 
Prihlásením sa na výlet dávate súhlas k odberu 
noviniek od CK Local Vibe. 
 
* pri prihláške 3 a menej ľudí sa výlet ruší 
 

 


