
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           
                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

      OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           
         (s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem PŘECHOD POHOŘÍ PIRIN  

A CHALKIDIKI 

 

5.-16.srpna 2017 

 
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

 

 

 

 

Pohoří Pirin leží v jihozápadním Bulharsku mezi údolím řeky Struma na západě a údolím 

řeky Mesta na východě. Hlavní hřeben se táhne v délce 80 km od severozápadu k jihovýchodu 

a vysílá četné boční rozsochy. Na severu je Pirin oddělen od pohoří Rila širokým průsmykem 

Predel (1142 mn.m.). Název pohoří je slovanského původu: Pirin byl totiž odedávna považo-

ván za sídlo boha hromu Peruna. 

Co do výšky je Pirin „až“ druhým nejvyšším horstvem Bulharska – nejvyšší vrchol Vichren 

má 2914 m. Svým reliéfem se však alpským či tatranským štítům podobá mnohem více než 

vyšší Rila. 

 

 

 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem PŘECHOD POHOŘÍ PIRIN A CHALKIDIKI 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    v sobotu 5.srpna 2017  v 5.00 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. 

                                        další místa a časy odjezdů 
ve 4.30 hodin ze Cvikova z čerpací stanice ONO 

 

podrobný program akce 
 

 

1.den – sobota 5.8.2017: další cesta povede přes Kolín, Pávov, okolo Brna na hranice se Slovenskem a přes Bratislavu 

na hranice s Maďarskem., v odpoledních hodinách pak přejezd po dálnici přes Maďarsko do Srbska., cca v 18.30 hodin 

příjezd do Bělehradu., ubytování v hotelu a ve večerních hodinách 

krátká prohlídka centra staré části hlavního města Srbska – 

BĚLEHRADU. Při procházce a projížďce Bělehradem tak navštíví-

me např. Náměstí Republiky s jezdeckou sochou Mihaila Obrenoviče, 

malebnou čtvrť umělců a bohémů Skadarliji, plnou kaváren a drob-

ných obchůdků i ulici Knížete Michala, jednu z nejstarších ve městě, 

která je převážně pěší zónou a kde to v noci žije asi víc než přes den! 

Nocleh.,  

2.den - neděle 6.82017:  po snídani v hotelu přejedeme ještě v dopo-

ledních hodinách do Bulharska, odpoledne prohlídka staré části měs-

ta BANSKO pod horami Pirinu, kde navštívíme mj. Kostel Nejsvětěj-

ší Trojice (Světa Troica) či muzeum Neofita Rilského, učence, který 

je uctíván jako duchovní otec moderního školství v Bulharsku. V Bansku  ubytování a nocleh., 

3.den - pondělí 7.8.2017:  po snídani v Bansku vyjedeme mikrobusem na chatu Vichren /1950 mn.m./., tady ubytování 

a túra s podtitulem „Atraktivní vysokohorský přechod pro labužníky“ bez nutnosti přenášení batohů /start i cíl 

v jednom místě., svačina nutná/: chata Vichren - Muratovo ezero - Banderiška porta /2510 mn.m./ - Chvojnato ezero - 

Sinaniška porta /2410 mn.m./ - Spanopolski ezera - Banderiška porta - ezero Okoto - chata Vichren /1950 mn.m./ (8 

hodin, středně náročná túra, stoupání cca 850 m, klesání cca 850 m)., 

nocleh na chatě Vichren.,   

4.den - úterý 8.8.2017: túra s podtitulem „Po stopách dávných legend 

za překrásnými výhledy“:  chata Vichren /1950 mn.m./– Ezero Okoto - 

Banderiški ezera – Todorina Porta /2580 mn.m./ – Vasilaški ezera – 

Ribno ezero - chata Demjanica /1895 mn.m./ (6 hodin, lehký vysoko-

horský přechod s několika strmějšími úseky.,  stoupání cca 650 m, kle-

sání cca 700 m)., možnost prodloužení o cca 1 hodinu s výstupem na 

vrchol Malka Todorka – skvělý rozhledový bod 2717 mn.m., + stoupá-

ní,klesání 137 m)., nocleh na chatě Demjanica.,   

5.den – středa 9.8.2017:  túra s podtitulem „Klasický přechod jezerna-

tými kotli“: chata Demjanica /1895 mn.m./ – Tipicka voda – Popov 

kladenec – Tijacite – Valjaviški ezera – Samodivska porta /2480 mn.m./ – 

Banski ezera – Bezbožki preval - chata Bezbog /2240 mn.m./ (7 hodin, 

poměrně dlouhá, ale technicky snadná túra, stoupání cca 590 m, klesání 

cca 430 m)., nocleh na chatě Bezbog., 

6.den – čtvrtek 10.8.2017: túra s podtitulem „Z nejvýše položené chaty 

k největšímu jezeru pohoří Pirin“ (Popovo ezero): chata Bezbog /2240 

mn.m./  – Ribni ezera - Popovo ezero – Momini ezero – Kralevdvorska 

porta /2620 mn.m./ - útulna Tevno ezero /2515 mn.m./ (6 hodin, středně 

náročná vysokohorská túra, stoupání cca 550 m, klesání cca 520 m)., 

nocleh v útulně Tevno ezero, bez obsluhy, nutný vlastní spací pytel!) 

7.den – pátek 11.8.2017: túra s podtitulem „Jedním z nejhezčích úseků 

hlavního hřebene Pirinu“:  útulna Tevno /2515 mn.m./ – Mozgoviška 

porta – Prevalski chrebet – Prevalski Čukar –Goljamata strana – Goljam 

Tipic /2645 mn.m./ – Malak Tipic – Vazela – Banderiški ezera - chata 

Vichren /1950 mn.m./ (9 hodin, středně náročná hřebenová túra, nejvyšší body hřebene lze obejít traversem, stoupání 

cca 400 m, klesání cca 950 m)., nocleh na chatě Vichren., 



8.den – sobota 12..8.2017: na závěr pobytu v Pirinu túra s výstupem na 

nejvyšší štít pohoří (Vichren) a s podtitulem „Nezapomenutelný zážitek na 

ostrém mramorovém hřebeni“: chata Vichren /1950 mn.m./ - vrchol  

Vichren /2914 mn.m./ – hřeben Končeto (2800 mn.m./ – Bajuvi dupki /2820 

mn.m./ – Končeto – Premkata – Kazana – Džamdžievi skali – chata Vichren 

/1950 mn.m./ (11 hodin, fyzicky  náročná túra s velkým převýšením, stoupá-

ní cca 1200 m, klesání cca 1200 m.,  možnost zkrácení, z vrcholu Vichren 

sestup jinou cestou na chatu Vichren nebo výstup od chaty Vichren na hře-

ben Končeto k útulně Bajuvi dupki a stejnou cestou zpět, cca 10 hodin) ,  

přechod ostrým mramorovým hřebenem Končeto představuje v pohoří 

Pirin vrcholný zážitek, který si nemůžete nechat ujít… Je to opravdu fasci-

nující kráčet po uměle zajištěné skalní hraně nad mnohasetmetrovou hlu-

binou, z níž člověka až mrazí v zádech, a přitom si vychutnávat velkolepé, 

takřka „letecké“ výhledy do blízkého i vzdáleného okolí!  

JEDNOTLIVÉ TÚRY BEZ ZÁRUKY – S OHLEDEM NA POČASÍ MOŽNOST ZMĚNY! 

Po sestupu k chatě Vichren (cca v 18.00 hodin) odjezd a přejezd přes Bansko do MELNIKU, kam 

dojedeme cca ve 21.00 hodin, ubytování, možnost posezení ve sklípku a nocleh., 

9.den - neděle 13.8.2017: snídaně a dopoledne krátký výlet mikrobusem k ROŽENSKÉMU 

MONASTÝRU a pěší výstup k MELNICKÝM PYRAMIDÁM (cca 1,5 hodiny).,  kolem poledne 

odjezd přes Kulatu do Řecka., cca ve 15.30 hodin příjezd do střediska NEA KALLIKRATEIA na 

POLOOSTROVĚ 

CHALKIDIKI, ubytování 

v apartmánech.,, odpoči-

nek, možnost koupání v moři., nocleh., 

10.den - pondělí 14.8.2017: pobyt v letovis-

ku NEA KALLIKRATEIA, volno, relax u 

moře nebo celodenní výlet  po 

POLOOSTROVĚ CHALKIDIKI – cesta na 

prostřední ze 3 prstů tvořících poloostrov 

Chalkidiki (tento je nazýván Sithonia., příjezd do přístavu Ormos Panaighos a možnost 8-mi hodinového lodního výletu 

s plavbou plachetnicí „Svatý Jiří“ podél východního pobřeží poloostrova Sithonia a pod KLÁŠTERY HORY ATHOS 

(hora tyčící se do výšky 2 kilometrů nad mořem, na kterou i v dnešní době mohou pouze muži, a to po předchozím vyří-

zení vstupních forma-

lit. Tyto mít nebude-

me, nicméně lodní 

výlet  pokračuje za-

stávkou 

v Ouranopouli – zde 

možnost koupání, 

návštěvy městečka či 

posezení ve zdejší 

taverně., zpáteční 

plavbu zpestří řecký 

tanec a řecká hudba., 

cena lodního výletu 30.-€, tj. 810.-Kč., zahrnuje také oběd! – nutno se 

přihlásit nejpozději do 10.července 2017 – zajistím rezervaci míst.,   

nocleh ve stejném ubytovacím zařízení v Nea Kallikrateia.,     

11.den - úterý 15.8.2017: v ranních hodinách odjezd z Nea Kallikrateia a 

cesta do SOLUNĚ (zde prohlídka města řecky zvaného Thessaloniki, 

návštěva centra starého města - hradby s Bílou věží a chrámy Agia Sophia 

a Rotunda, jenž jsou starobylé jako Pantheon v Římě)., odpoledne přejezd 

do Makedonie, návštěva hlavního města SKOPJE (prohlídka orientálního 

města s mešitou Mustafa-paši, chrámem sv.Dimitrije, Starým kamenným 

mostem či čtvrtí Pit Bazar atd. Skopje je také rodištěm Matky Terezy). 

Ubytování, nocleh v hotelu.,   

12.den – středa 16.8.2017: časně ráno snídaně, hned po ní odjezd ze Sko-

pje a cesta přes Srbsko (okolo Bělehradu) do Maďarska, na Slovensko a 

návrat do České republiky. Předpokládaný návrat do České Lípy a do 

Cvikova do 24.00 hodin (bez záruky, dle momentální situace na hranič-

ních přechodech Srbska). 
 

 

 

 

 

 

 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas   

s platností minimálně do 16.listopadu 2017 
 
 

ubytování, strava, spropitné 

   Ubytování v rámci akce je zajištěno 6x ve 2- lůžkových pokojích v penzionech a hotelech,  a 5x na chatách 

nebo v útulnách v pohoří Pirin (vícelůžkové pokoje, a to i pro 10 a více osob). NUTNÉ  VZÍT S SEBOU 

SPACÍ PYTLE! 

    V rámci akce je zajištěna 4x snídaně, a to po noclehu v Bělěhradu, Bansku, v Melniku a ve Skopje. Doporuču-

jeme v omezeném množství vzít potraviny s sebou z domova, v Bansku a v Nea Kallikrateia  bude možnost 

nákupu potravin a při přejezdech jsou plánovány 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 Pirin, příp. průvodce 

nakladatelství Rother – Pirin a Rila. 
 
 

 

jaké bude počasí? 
   V Bulharsku i Řecku bývají v tomto období teploty k 30 

st.C. V horách 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 a v Řecku v daném období platí čas posunutý o 1 hodinu napřed (v poledne v Česku je v Bulharsku 

a Řecku již 13.00 hodin).  
 

jazyk 

 Úředním jazykem je bulharština a v Řecku řečtina. V Bulharsku pozor na odlišné kývání hlavou ve smyslu 

slovíček „ano“ a „ne“. 
 

zavazadla  
Maximální váha zavazadla pro jednoho účastníka není omezena. 
 

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

   V Řecku se platí eurem (€), které se dělí na 100 eurocentů. 

Doporučujeme vyměnit bulharskou měnu již před odjezdem v našich soukromých směnárnách. Přijímají se 

všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurs:  1,-BGN = cca 14.- Kč nebo 0,50 €., 1.-€ = cca 

26,50 Kč. 

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

KAPESNÉ: na stravu doporučejeme cca 150.-BGN a cca 40.-€ (Řecko) .  

Ostatní dle Vašeho uvážení.   

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

skem (srbské dináry) a Makedonií (jen zpět, makedonský dinár). 

 



 

 

 

 

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 a Makedonie), 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 – stří-

davý 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.  
 

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 Pirin a Chalkidiki 

                           a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


