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GeoWíkend IV.

SVÄTOJAKUBSKÁ CESTA Z TRNAVY DO MARIANKY
10. – 12. mája 2019

Tento GeoWíkend bude iný ..... Pridaj sa k nám

Jedna z najstarších pútnických ciest na svete vedie do Santiaga de Compostela k hrobu
apoštola sv. Jakuba. Dnes je to veľmi obľúbená kultúrno-religiózna trasa, ktorú ročne
navštívi tisíce pútnikov z celého sveta. Do Santiaga sa dá vyraziť odkiaľkoľvek. Celou Európou
vedie sieť značených chodníkov, ktoré sa napájajú na najznámejšie trasy v Španielsku. Na
túto sieť sa už napojilo aj Slovensko a našim cieľom je prejsť aspoň krátky úsek tejto
jedinečnej cesty. Zážitok z chôdze rôznorodou prírodno-kultúrnou krajinou obohatený
o vlastné vnútorné prežívanie a radosť zo spoločenstva pútnikov robí túto cestu výnimočnou.
Počas nášho putovania prejdeme nielen krásnymi prírodnými regiónmi Podunajskej
pahorkatiny a Malých Karpát ale navštívime aj sakrálne a kultúrne pamiatky v dedinkách
a mestách ležiacich na trase.
1. deň 10. mája 2019 (piatok)
Etapa č. 1: TRNAVA – BUDMERICE (19 km, prevýšenie 140 m). Začiatok putovania o 12:00

hod. z historického centra Trnavy, nazývanej „slovenský Rím“. Vyrážame spred
Baziliky sv. Mikuláša na Námestí sv. Mikuláša. V obciach Jablonec a Budmerice
stretneme aj zástupcov obce, témou rozprávania bude „cesta“ ako významný
krajinotvorný prvok. Večer nás čaká zaujímavý a bohatý kultúrny program.
*Možnosť spať v ubytovni v Budmericiach, cena 12 eur/osoba.

2. deň 11. mája 2019 (sobota)
Etapa č. 2: BUDMERICE – PEZINOK (23 km, prevýšenie 500 m). Dnešná trasa vedie okolo

národnej pamiatky Hrad Červený Kameň, lesnými úpätiami Malých Karpát
a vinohradmi okolo mesta Pezinok, kde etapu zavŕšime v historickom centre mesta.
*Možnosť spať v ubytovni pri Pezinku, cena 16 Eur/osoba.

3. deň 12. mája 2019 (nedeľa)
Etapa č. 3: PEZINOK – MARIANKA (20 km, prevýšenie 420 m). Prechod cez malebné lesy

Malých Karpát. Príchod do cieľa do pútnického miesta Marianka k Bazilike narodenia
Panny Márie cca o 15:00 hod, kde sa naše putovanie oficiálne končí.

Dátum konania GeoWíkendu IV: 10. – 12. mája 2019 (piatok, sobota, nedeľa). Je možnosť
zvoliť si dĺžku putovania podľa jednotlivých etáp. Existujú alternatívy nastúpiť na trasu od
začiatku do konca, alebo sa pripojiť vo vybrané dni a úseky.
Cena GeoWíkendu IV: 0 Eur, *poplatok len v prípade ubytovania
Doprava do miesta štartu a z cieľa putovania: individuálna (študenti vlaky zadarmo)
Doprava po trase Svätojakubskej cesty: pešo
V cene je: večerné divadelné predstavenie ochotníckeho divadla v Budmericiach, výstava
fotografií pútnikov do Santiaga de Compostela v Španielsku (francúzska a portugalská cesta)
V cene nie je: poistenie, strava, fakultatívne vstupy, večerná ochutnávka vína v Budmericiach
Počet miest na nocľah je limitovaný. V prípade záujmu o ubytovanie sa prihláste čo najskôr
Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., rg.exkurzia@gmail.com
Záväzné prihlášky: do 30. 4. 2019 vyplniť registračný formulár tu: FORMULÁR
Prihláseným odošleme bližšie inštrukcie i informácie k výbave pútnika.
Členovia Spoločenstva Rovnobežiek a Poludníkov dostanú Credenciál (pas pútnika) zadarmo.
V spolupráci s O. Z. Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku budeme trasu značkovať, čím výrazne
podporíme rozvoj, kvalitu a propagáciu trasy na Slovensku!

BUEN CAMINO!

