
NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI
EXPEDÍCIA ZA HORY A DOLY ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU

NA HRUŠOVE

Naplánuj si ju na 2 dni a viac,
podľa toho, na ako dlho máš chuť odpojiť sa od bežného života a vstúpiť do

úplne nového sveta.
 

 

NECESTOU(KA) FOOTOUR
INFO@FOOTOUR.ORG



ŽIVOT NA HRUŠOVE
Udatné kone pasúce sa na

zvlnených kvitnúcich lúkach,
voňavé ovocné stromy, bylinky,

pivničky vytesané v tufových
skalách, tradičné hlinené

domčeky. Romantika, že? Aké
by to asi bolo vrátiť sa do čias,

keď si ľudia piekli svoj kváskový
chlebík, žili na statku, pestovali

plodiny s stavali si svoje
príbytky vlastnoručne? S nami

sa tentokrát vydáš na putovanie
v čase, na Hrušov, ktorého

mnohí mladí aj starší obyvatelia
podobným tradičným spôsobom

žijú.



1. Ideálny čas na absolvovanie: hocikedy

2. Náročnosť: ľahká - túlavá, možnosť kombinovať i náročnejšiu trasu

3. Trvanie: 1-14 dní (program si vystavaj podľa svojich potrieb)

4. Je to pre teba? Pohodová expedícia vhodná pre jednotlivcov, menšie skupinky, páry i pre
dobrodružné rodiny s deťmi, ktoré radi cestujú v čase za dávnymi tradíciami prežívajúcimi
dodnes.

5. Vydávaš sa na expedíciu na lazy, za romantickými a od seba vzdialenými usadlosťami a
zaujímavosťami. Odporúčame ti zobrať si so sebou bicykel alebo požičať si na mieste, e-
bike/bike: 0915 800 604

6. Footour špecialitka: Expedíciu si uši na mieru. Ozvi sa miestnym vopred, zavedú ťa do
tajných pivničiek, skrytých domčekov, odhalia ti svoje príbehy. Nasleduj indície.

7. Špecialita Hrušova: Hrušovčania su zavalení prácou, treba sa s nimi dohodnúť vopred, varia
výborne, domácu, zdravú stravu, ktorou ťa za dobrovoľný príspevok pohostia. Možnosti: U
barana Jána, Bylinka pod Lipkou. Reštaurácie nájdeš vo vedľajšej obci Vinica: Nimród a Pizzeria
Horná

8. Zanechaj pozitívnu stopu. Spoj sa s miestnymi, inšpirujte sa od seba navzájom, podpor ich.

9. Do batôžka si nalož: potraviny, na Hrušove si môžeš variť, ak máš chuť, oblečenie, turistické
topánky, pršiplášť, malú lekárničku (pre istotu) špeciálny tip: varič a koťogo s kávou :)

10. Vždy je dobré mať spoľahlivú mapu. Odporúčame stiahnuť si mapy.cz a na Hrušove funguje
i google.maps

Príprava nadovšetko

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=u+bylink%C3%A1rky&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiKn9O6npDqAhVyx4sKHbptAaYQ_AUoAXoECBgQAw
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Re%C5%A1taur%C3%A1cia-hostinec-turistick%C3%A1-ubytov%C5%88a-Nimr%C3%B3d-519416521537435/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Re%C5%A1taur%C3%A1cia-hostinec-turistick%C3%A1-ubytov%C5%88a-Nimr%C3%B3d-519416521537435/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Re%C5%A1taur%C3%A1cia-hostinec-turistick%C3%A1-ubytov%C5%88a-Nimr%C3%B3d-519416521537435/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Re%C5%A1taur%C3%A1cia-hostinec-turistick%C3%A1-ubytov%C5%88a-Nimr%C3%B3d-519416521537435/


MAPA HRUŠOVA: 23KM2 + VÍNNE PIVNIČKY VO VINICI

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221DhtXAFl08YHxks6fhcG46qMTEFK1rvcH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22117989245030304049666%22%7D&usp=sharing


PRVÝ KľÚĆ K HRUŠOVU
Vydávaš sa do regiónu Hont, na Hrušov učupený medzi kopcami Španí vrch,

Bukovina a Stráňa. Ak sa tu chystáš uchýliť i počas tmavých nocí,
vyhandľuj si nocľah a obživeň, tajný kľúč je Footour. Oznám ho

hostiteľovi. Lazy ponúkajú mnoho skrytých a tajomných možností. 

pod Lipkou
Ľubka ti ponúkne zážitkový nocľah v staručkom lazníckom dome, ktorý

spolu s tesármi a remeselníkmi postupne obnovujú využívajú pritom
múdrosti z prírodného staviteľstva. V domčeku je kompostovateľné WC

a sprcha a vonku, na okraji malej lúčky i suchý záchod s nádherným
výhľadom do lesa. Ľubka si tu založila vzdelávacie Ekocentrum Bylinka pod

Lipkou s permakultúrnou záhradou a jazierkom. Počas dňa zvykne
kváskovať a piecť chutný ražný chlebík, starať sa o včely a organizovať

vzdelávacie kurzy. Jej snom je vybudovať pri dome vlastnú pekáreň. Isto ti
o tom rada porozpráva. 

 
Podpor Ľubkine projekty jedným či dvoma grošmi.  Nechaj jej dobrovoľný
príspevok za nocľah. My odporúčame prinajmenšom 10€ na osobu. Ak ťa

pohostí i výbornými zdravými vegetariánskymi raňajkami, prispej jej
prinajmenšom 3€.  

Indícia: Nocľah si vyhandľuj prinajmenšom 5 nocí vopred: 0908 405 703
Ľubku nájdeš tu.

https://www.facebook.com/ekocentrum.bylinka/
https://www.google.com/maps/place/Ekocentrum+Bylinka+Pod+Lipkou/@48.1623345,19.067114,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x476abc86110cb0cd:0xb94fe03f4a2b74e7!2sEkocentrum+Bylinka+Pod+Lipkou!8m2!3d48.1623309!4d19.0693027!3m4!1s0x476abc86110cb0cd:0xb94fe03f4a2b74e7!8m2!3d48.1623309!4d19.0693027


TUFOPIESKY
Vznikli v mladších treťohorách, keď sem od juhu začalo
prenikať more. Po jeho ústupe sa zaktivizovala sopečná

činnosť, usádzali sa tu pieskovce s kúskami tufov, nato územie
opäť zalialo more. Táto hornina je pomerne mäkká a rýchlo
podlieha erózii, preto majú súčasné pivnice vstup do hrtana

vymurovaný kamenným, tehlovým alebo
betónovým múrom. Zem, na ktorej práve stojíš, je opradená

mnohými tajomnými povesťami. Medzi pivnicami vraj
existovalo susedské prepojenie, bočné únikové chodby a tiež
podzemný kostol. Maj oči na stopkách, možno sa ti ich podarí

nájsť.

Vinárstvo v našom kraji.
Má silnú tradíciu a svoje zlaté časy si vinice zažívali v 17.

storočí, kedy Hrušov obliehali Turci. V 18. storočí sa
rozprestierali na 20ha. Avšak, koncom 19. storočia ich napadla

fyloxéra, a tak staré miestne vinohradnícke odrody vymreli.
Domáci teda začali pestovať priamorodiace hybridy ako

Konkordia, Delavára, Čierne a Biele Otelo, ktoré nájdeš na
južných svahoch v Závoze a Starej Hore až dodnes. Vlastné
víno bolo pýchou roľníka a svedectvom jeho hospodárskej

zdatnosti. Dnes ho majú na osobnú spotrebu, dobre
uskladnené v tufových pivničkách v Stráničke a na Kukáči.

AK SPRÁVNE TRAFÍŠ,  OCITNEŠ SA VO VINOHRADOCH. 



CHCEŠ VIDIEŤ VIAC?
Odomkni si svoju expedíciu na Hrušove už dnes a získaj darček!

Vycestuj kedy chceš a s kým chceš.

https://footour.org/sk/vypln-dotaznik/
https://footour.org/sk/vypln-dotaznik/

