
 
KČT, odbor Krušné hory Sokolov 

pořádá výlet 
na hlavní turistickou akci oblasti KČT Karlovarský kraj 
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Program: 
Smluvním autobusem dojedeme do obce Prameny, kde se projdeme po místech 
spjatých s lázeňskou historií této obce – lahve na vynikající minerální vody s sebou 
. Po absolvování pěší vycházky dlouhé přibližně 3 km přejedeme autobusem do 
Horního Slavkova, kde se budeme moci zúčastnit programu Jarního setkání turistů 
v MKS Horní Slavkov, který pořádají turisté z KČT Mariánské Lázně. Zdatnější 
turisté budou moci vystoupit z autobusu již v Krásně a dojít po žluté turistické 
značce kolem Hornického muzea do Horního Slavkova (4 km). 
  
Startovné na akci* : 40,- Kč; člen KČT 30,- Kč 
*v ceně startovného je pamětní list, turistická razítka, jarní perníček a vstupné na kulturní program 

 

Doprava na začátek výletu: 
Smluvním autobusem. Odjezd ze Sokolova od autoškoly Vyskočil (městská čtvrť 
Šenvert) v 8:15 po příjezdu vlaků od Chebu a Karlových Varů. Po dohodě možnost 
nástupu v Těšovicích, Lokti a Horním Slavkově. 

Jízdné: 
Jednotné zpáteční jízdné 50 Kč. Jízdné je dotováno KČT, Karlovarská oblast. 
Jízdné se bude vybírat v autobusu. 

Poznámky: 

1) hlavním místem setkání bude Městské kulturní středisko v Horním Slavkově od 9:00 do 
15:30, kde bude probíhat kulturní program 
2) V případě zájmu je možné si objednat předem smažený řízek s br. salátem za 99,- 
3) Prohlídka historických památek Horního Slavkova s průvodcem proběhne ve 12:00. 
Start u Městského muzea 
4) Infocentrum Horní Slavkov v budově Městského muzea: 8:00-12:00, 12:30-16:00 
5) Předpokládaný odjezd z Horního Slavkova do Sokolova v 15:00 
6) Do Horního Slavkova lze dojet i veřejnou dopravou – jízdní řád viz. www.idos.cz 

 

Bližší informace, přihlášky do smluvního autobusu a objednávka 
oběda: 
Josef Ticha, tel: 777 830 672, mail: pepa.ticha@centrum.cz 
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Mapa okolí Pramen a Horního Slavkova: 

 

 

 

 


