
na východ do raja
1-DŇOVÁ  UKÁŽKOVÁ LAMPÁŠOVÁ EXPEDÍCIA  

ZA VÝCHODOM SLNKA V SMOLENICIACH
ZADARMO

Túto expedíciu môžeš absolvovať aj počas dňa. 
Ušili sme ju na mieru pre ľudí, ktorí túžili vidieť východ slnka v horách.

 

 

NECESTOU(KA) FOOTOUR
INFO@FOOTOUR.ORG



1. Ideálny čas na absolvovanie: nadránom, 2 hodiny pred východom slnka: 
nájdi si svoj východ slnka.  Ak však nerád/a vstávaš v noci, expedíciu môžeš pokojne absolvovať
aj cez deň.

2. Náročnosť: stredne ťažká

3. Dĺžka/prevýšenie: do 10km/548m

4. Trvanie: 6 hodín (v závislosti od prestávok na kochanie sa a odbočiek :))

5. Je to pre teba? Pohodová expedícia vhodná pre jednotlivcov, menšie skupinky, páry i pre
dobrodružné rodiny s deťmi, ktoré sa neboja tmy a tešia sa z východu slnka.

6. Footour špecialitka: Expedícia začína pod rúškom noci, pred Kostolom narodenia panny
Márie v Smoleniciach. Napíš nám, koľko prieskumníkov sa s tebou na dobrodružstvo vydáva, a
my vám na určené miesto pripravíme lampáše na osvetlenie cesty. 

7. Ak ste skupina ľudí, môžete si cez nás objednať skupinovú degustáciu smolenickej Včeloviny
minimálne 1 deň vopred. Napíšte nám na info@footour.org.

8. Zanechaj pozitívnu stopu. Vezmi si so sebou vrece na odpadky, ak na nejaké po ceste
naďabíš, zober ich so sebou. 

9. Do batôžka si nalož: raňajky podľa chuti, 2 litre vody/osoba, ovocie, cukry, dečku, tričko na
prezlečenie, malú lekárničku (pre istotu) špeciálny tip: varič a koťogo s kávou :)

10. Vždy je dobré mať spoľahlivú mapu. Odporúčame stiahnuť si mapy.cz

Príprava nadovšetko
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Prvá indícia
Buď pred kostolom 2 hodiny pred východom slnka. 

Prvý krok na východ do raja
Tvoje prvé kroky v Smoleniciach začínajú pod rúškom noci, hviezdy a

mesiac ti odhalia cestu tak, ako tomu bolo v onú noc, keď osamelý
smoliar viezol na svojom koči smolu hlbokým lesom. Ako tak šiel po
lesnej ceste, vyskočil pred neho nádherný jeleň, na ktorého práve

poľovali páni. Vystrašený kôň sa mu splašil a celá smola sa rozliala po
okolí. Úbohý smoliar sa zmohol len na jediný výkrik: „smole nic!“ A tak
toto miesto začali ľudia nazývať Smolenicami. Páni smoliara prijali do
svojich služieb a spravili z neho strážcu okolitých lesov. Za škodu mu

zaplatili a postavili mu na mieste domček. K nemu postupne pribúdali
ďalšie, až kým na mieste vznikli Smolenice, ako ich poznáme dnes.

Aspoň tak hovoria naši ľudia. 
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Ty si les.
Keď budeš kráčať lesom, staň sa tiež na chvíľu jeho
strážcom/strážkyňou. Započúvaj sa do jeho zvukov,

šumu listov mohutných bukov, vysokých dubov,
hravých hrabov, javorov, nadýchaj sa omamnej

vône smrekov, jedlí a borovíc. Ak s ním splynieš,
možno budeš mať šťastie a stretneš jelene, srnky,

muflóny alebo uvidíš plachú líšku.

Druhá indícia.
Vydaj sa popri cintoríne smerom nahor, budeš
prechádzať okolo 3 žiariacich františkánskych
mníchov privezených z Dobrej Vody, kaplnky

a hrobky rodiny Pálffyovcov, cez tmavý lesík na
hviezdami osvetlené lúky. Cesta ťa dovedie

k Smolenickému zámku. Ty však hľadaj začiatok
modrej značky. 



CHCEŠ VIDIEŤ VIAC?
Odomkni si svoju expedíciu na východ do raja už dnes a získaj darček!

Vycestuj kedy chceš a s kým chceš.
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