
KČT OVýT Česká Lípa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rila patří spolu s Pirinem k nejvyšším pohořím na Balkánu (thrácky byly spo-

lečně nazývány Orbelos = Sněžné hory). Zaujímá plochu zhruba  2630 km2 s nej-

vyšším vrcholem, kterým je Musala (2925 m). Dalších 44 vrcholů je vyšších než 

2500 metrů a dalších 66 vrcholů přesahuje 2000 m. 

    Pohoří je alpského charakteru s ostrými hřebeny. Má skalní srázy i holé svahy, 

náhorní plošiny, kotliny s ledovcovými jezírky. Velehorské modelace (štíty, karová a 

morénová jezera) je výsledkem ledovcové činnosti. Je složeno z krystalických hor-

nin. Štěpí se do více rozsoch, které mají typický velehorský ráz. 

   V současné době je Rila nejživější turistickou oblastí v bulharských horách. Jsou 

zde k tomu dobré podnební podmínky, intenzivní sluneční záření, poloviční vlhkost 

vzduchu než v nížinách i poměrně vysoké letní teploty (průměrná denní teplota 

v okolí Borovce je v létě 21 st.C).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZMĚTE I PROTO FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  

NA CESTU NA RILU! 

 
 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  PPŘŘEECCHHOODD  PPOOHHOOŘŘÍÍ  RRIILLAA  

1133..--2233..88..22001155  

  



 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem PŘECHOD POHOŘÍ RILA 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    čtvrtek 13.srpna 2015 v 17.00 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. 

                                        další místa a časy odjezdů 
v 16.30 hodin ze Cvikova z čerpací stanice ONO 

v 16.40 hodin z Nového Boru od sokolovny 

 

podrobný program akce 
 

 

       1.den – čtvrtek 13.srpna 2015: odjezd z České Lípy v 17.00 hodin.,  cesta přes Mladou Boleslav, Jihlavu, Brno na 

hranice se Slovenskem., noční přejezd., 

       2.den – pátek 14.srpna 2015:  ve druhé polovině noci přejezd přes Bratislavu do Maďarska a dále okolo Györu a 

Keckemétu do Srbska. Přejezd přes Niš a Bělehrad do Bulharska a cca v 10.00 hodin příjezd do hlavního města – 

SOFIE. zde procházka centrem města (Pamětní chrám sv.Alexander Něvský, Bojanský kostel, kostelík sv.Jiří, Prezi-

dentský palác, budova Národního shromáždění,  Ruský kostel, Národní umělecká galerie apod.), odpočinek v některém 

ze sofijských parků a odpoledne přejezd do SAMOKOVA (zde možnost prohlídky mešity Bairakli, příp. Historického 

muzea či domu z 19.století Sarafska Kašta, v němž bydlela židovská rodina. V podvečer ubytování v Samokovu a 

nocleh.,                                                                  
       3.den – sobota 15.srpna 2015:   snídaně v hotelu a po ní přejezd (jen cca 10 

km) do turistického střediska BOROVEC, odkud se vydáme lanovkou k chatě 

Jastrabec.  Následuje PŘECHOD POHOŘÍ RILA: pěší túra: chata Jastrabec – 

chata Musala., délka trasy cca 2 hodiny., ubytování na chatě Musala, nocleh., 

       4.den – neděle 16.srpna 2015:           pěší túra: chata Musala – 

vrchol Musala (nejvyšší hora východního Balkánu, 2925 mn.m.) – 

chata Grnčar, délka trasy cca 7 hodin., ubytování na chatě Grnčar., 

nocleh., 

       5.den – pondělí 17.srpna 2015:  pěší túra: chata Grnčar – chata 

Rybni ezera., délka trasy 7-8 hodin, nocleh na chatě Rybni ezera.,  

       6.den – úterý 18.srpna 2014: pěší túra: chata Rybni ezera – Rilský 

monastýr., délka trasy 4 

hodiny., odpoledne pro-

hlídka RILSKÉHO 

MONASTÝRU, ubytování v penzionu a odpočinek. Zde bude možnost 

vyměnit věci z mikrobusu! Nocleh.,   

       7.den – středa 19.srpna 2015: ráno snídaně v hotelu, pokračování 

PŘECHODU POHOŘÍ RILA:  pěší túra: Rilský monastýr – chata 

Ivan Vazov., délka trasy 7 hodin., nocleh na chatě Ivan Vazov.,            

       8.den – čtvrtek 20.srpna 2015: pěší túra: chata Ivan Vazov – 

Sedemte ezera – chata 

Maljovica., délka trasy 7 

hodin., ubytování na chatě 

Maljovica a nocleh.,  

       9.den – pátek 21.srpna 2015: pěší túra: chata Maljovica – Separe-

va Baňa., délka trasy 6 hodin., v podvečer přejezd ze Separevy Bani do 

Sofie, ubytování v motelu a odpočinek., 

     10.den – sobota 22.srpna 2015: snídaně v motelu, cesta do oblasti 

Belogradčiku a odpoledne pěší túra v BELOGRADČICKÝCH 

SKALÁCH (cca 8 km), nocleh v penzionu v Belogradčiku., 

     11.den – neděle 23.srpna 2015: celodenní přejezd přes Srbsko (Běle-

hrad, Niš), Maďarsko (Szegéd, Kecskemét, Györ) a Slovensko (Bratisla-

va) do České republiky. 

Předpokládaný návrat do České Lípy je ve 23.30 hodin, do Nového Boru 

ve 23.40 hodin a do Cvikova ve 24.00 hodin. 

 

 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz 

s platností minimálně do 23.listopadu 2015. 
 
 

ubytování, strava, spropitné 

   Ubytování v rámci akce je zajištěno 4x ve 2- až 3-lůžkových pokojích v penzionech a hotelech,  a 5x na cha-

tách v pohoří Rila (vícelůžkové pokoje, a to i pro 10 a více osob). DOPORUČUJI VZÍT S SEBOU SPACÍ 

PYTLE! 

    V rámci akce je zajištěna 3x snídaně, a to po noclehu v Samokovu, u Rilského monastýru a v Sofii. Doporuču-

jeme v omezeném množství vzít s sebou z domova, v průběhu akce  bude možnost nákupu potravin a jsou plá-

novány také zastávky s možností občerstvení  

    Po celé zemi lze ve městech a na parkovištích u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení. Voda z vodovodního 

řádu je pitná. V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných 

služeb. Naúčtovaná částka většinou nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokoje-

ni, je běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích sta-

nic. 
 

mapy 
Doporučujeme zapůjčit v knihovně, příp. zakoupit v našich 

prodejnách map turistickou mapu Rila, příp. průvodce 

nakladatelství Rother – Pirin a Rila. 
 
 

 

jaké bude počasí? 
   V Bulharsku bývají v tomto období teploty k 30 st.C. 

V horách Rila pak počítejte s teplotami od 15 do 25 st.C. 

Při balení svého oblečení  přibalte také pláštěnku nebo 

deštník, ale i sluneční brýle a pro turistické výšlapy také 

dobrou obuv…  
 

čas 
   V Bulharsku v daném období platí čas posunutý o 1 hodinu napřed (v poledne v Česku je v Bulharsku již 13.00 

hodin).  
 

jazyk 

 Úředním jazykem je bulharština. Pozor na odlišné 

kývání hlavou ve smyslu slovíček „ano“ a „ne“. 
 

!!!Zavazadla!!!!  

Maximální váha zavazadla pro jednoho účast-

níka není omezena. 
 

měna, doporučené kapesné 
  Měnovou jednotkou Bulharska  je bulharská leva nebo lev (BGN). Leva se dělí na 100 stoninek. 

Doporučujeme vyměnit bulharskou měnu již před odjezdem v našich soukromých směnárnách. Naše banky levu 

neprodávají. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurs:  1,-BGN = cca 14.50 Kč nebo 0,50 €. 

Banky v Bulharsku jsou otevřeny vesměs 09.00-16.00 hodin, směnárny na ulicích i déle do večera.. 

KAPESNÉ: na vstupenky a lanovky doporučujeme cca 35.-BGN  a na stravu cca 140.-BGN.  

Ostatní dle Vašeho uvážení.   

Upozorňuji, že po cestě tam i zpět budeme projíždět Slovenskem (eura), Maďarskem (forinty) a Srb-

skem (srbské dináry). 

 



lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte pro-

šlé očkování proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, 

které bude zahrnovat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

Tísňové volání: Lékařská a záchranná služba: 150 

 

nákupy, clo 
   Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-20.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Po celou dobu našeho pobytu budeme pobývat v Evropské unii (s 

výjimkou přejezdu Srbska), na přesuny v rámci EU se nevztahují 

celní podmínky.      

 

oblečení 
    Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně 

syntetických tkanin. Důležité jsou dobré boty a pohodlné oblečení do 

mikrobusu i do přírody.  Zmínka o oblečení již v kapitole „Jaké bude 

počasí?“ 

 

bezpečnost 
   V Bulharsku  je relativně bezpečno! Kriminalita je pouze mimořádný úkaz. Přesto doporučujeme ponechat 

doma šperky, zlato a jiné cenné záležitosti. 

Tísňová volání: Policie – 166, hasiči - 160 

  

elektřina 

    Do sítě je dodáván proud o napětí 240 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Systém  zásuvek  je stejný jako u nás. 

  

telekomunikace a pošta 
   Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Bulharska do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 17.30 hodin 

ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu.  
 

doprava 
    Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem. Sedadla v mikrobusu SE REZERVUJÍ POUZE 

ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ! 
 

zastupitelské úřady 
   Velvyslanectví České republiky v Bulharsku: 

   Posolstvo na Češkata Republika, Janko Sakazov č.9, vchod Panajot Volov, Sofie 

1000 

   Telefon: +3592/9461110, 9461413 

   Velvyslanectví Bulharska v České republice:                

   Krakovská 6, 11000 Praha 1 

   Telefon: 222211258, 222211260 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy      

na naší společnou akci            

S OVýTem Přechod pohoří Rila 

   a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


