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

  

        "Měl jsem velice rád Rumunsko, tu zemi, kde lidé na horách a 

na venkově žili skromně a živili se poctivě a namáhavě a výrostci ve 

městech nebyli útoční a suroví a neničili práci jiných lidí. Zemi, která 

nás přátelsky nechávala volně chodit, jíst a spát a poznávat pravdivost staré 

antické myšlenky, že štěstí patří soběstačným. Takových zemí bylo pro nás v 

těch čtyřiceti letech jen velmi málo a bylo by nevděčné na to zapomínat.  

    Pak kdosi božsky lehce trhl oponou a svět se na podzim roku 1989 podi-

vuhodně proměnil. Z měsíce na měsíc, z týdne na týden. Karpaty osiřely. Ti, 

kteří dosud nesměli chodit jinam než do nich, náhle dychtivě zaplavují jako 

veselí nuzní lumíci jiné a bohatší země a hory Evropy a snad i Ameriky. Ale 

čas zchudlých Karpat, a později i ruských a asijských hor, plání a stepí, 

ještě přijde, protože nejkrásnější je putovat chudými a opuštěnými kraji, 

které dosud neztratily svou staletou svébytnou tvář." 

                                                    Miloslav Nevrlý, Karpatské hry 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
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INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

      sraz účastníků – odjezd    
    v pátek 3.srpna 2018 ve 14.45 - 15.00 hodin v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora 

Píky. Odjezd ze stejného místa v 15.00 hodin. 

 

 

    program akce   
 

       1.den – pátek 3.srpna 2018: z České Lípy pojedeme přes Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy a Brno do oblasti Velkých 

Bílovic, zde ubytování a nocleh., 

       2.den – sobota 4.srpna 2018: snídaně v hotelu a poté přejezd na Slovensko a do Maďarska. V průběhu dne cesta 

okolo Bratislavy a Budapešti na hranice s Rumunskem., po odbavení na hranicích dojedeme v podvečer do pří-

hraničního města SATU MARE., po příjezdu prohlídka historického centra města, ve kterém žijí 3 etnika., jsou 

zde kostely, synagogy i administrativní palác…., 

ubytování a nocleh., 
       3.den – neděle 5.srpna 2018: po snídani cesta národo-

pisně zajímavou oblastí MARAMUREŠE, zastávka ve 

vesnici SAPINTA s unikátním veselým hřbitovem a dřevě-

ným maramurešským kostelíkem., dojezd k pohraniční řece 

Tise a návštěva skanzenu v pohraničním městečku 

SIGHETU MARMATIEI  (na druhé straně Solotvino na 

Ukrajině, známe z akce v Podkarpatské Rusi v minulých 

letech). Odpoledne zastávka u malebného kláštera v lokali-

tě BARSANA (řada dřevěných kostelíků, nejvyšší dřevěná 

stavba v Evropě - 62 m) a v podvečer dojezd do městečka VISEU DE SUS. Zde ubytování a nocleh.,  
       4.den – pondělí 6.srpna 2018: snídaně v hotelu, v 9.00 hodin odjezd 

úzkorozchodným dřevorubeckým vlakem ÚDOLÍM ŘEKY VASERUI 

na konečnou stanici Paltin Stacia (jízdné máte předplaceno, cca 2 hodiny 

jízdy, jedná se o vláček, který jede rychlostí chůze..., nicméně jedná se o 

zážitek, který jinde nenajdete., vlaky táhnou historické lokomotivy Rešica, 

jeden vagón vozí chleba pro dřevorubce a obyvatele dřevorubeckých osad 

v údolí)., po příjezdu na konečnou pěší túra v horách MARAMUREŠ: 

podél úzkorozchodné tratě zpět do Viseu de Sus (cca 5 hodin, 21 km) nebo 

procházka po okolí konečné stanice a zpáteční cesta vláčkem (je předpla-

cena, nelze zakoupit jen jednosměrnou jízdu)., nocleh ve stejném hotelu., 

       5.den – úterý 7.srpna 2018: po snídani přesun naším mikrobusem 

pod hory pohoří RODNEI. Pěší túra: výstup na vrchol Toroiaga (1927 

mn.m.) z Baile Borsa (mikrobusem vyjedeme kam až to půjde)., celá túra 

max. 18 km, ale velké převýšení: až 1645 m! Večer ubytování v penzionu 

v horách Rodnei., nocleh., 

       6.den – středa 8.srpna 2018: snídaně, v BAILE BORSE nakoupení potravin., odjezd mikrobusem do výchozího místa 

na silnici DN18. Vysokohorská túra v pohoří RODNEI: výstup z Pasui Rotunda k romantickému tábořišti u jezera Lala 

Mica (1920 mn.m) a zpět údolím říčky Lala s vodopády., celá trasa cca 9 hodin, stoupání cca 1250 m)., mapka: 

https://mapy.cz/s/2JY7N., návrat do místa ubytování a nocleh., 

       7.den – čtvrtek 9.srpna 2018: snídaně, vysokohorská túra v pohoří 

RODNEI: výjezd lanovkou a přechod po hřebenu do sedla Saua Gargalau 

a na vrchol Vf.Galatului (2048 mn.m.) a zpět k lanovce (8 hodin, 17 km, 

stoupání cca 1120 m, klesání cca 1120 m, mapka: 

https://mapy.cz/s/2JYWf nebo sestup do Borši (8,5 hodiny, 19,3 km, 

stoupání: 1278 m, klesání: 1795 m, mapka: https://mapy.cz/s/2JZ1G ., 

nocleh ve stejném penzionu., 

       8.den – pátek 10.srpna 2018: snídaně, vysokohorská túra v pohoří 

RODNEI: výstup na nejvyšší horu Rodnei – Vf.Pietrosul Rodnei (2303 

mn.m.). Náročný výstup z obce Borša, cesta podél řeky a později strmý 

výstup na vrchol., 

celkem 18,2 km, 

cca 10 hodin., stou-

pání: 1650 m, klesání: 1650 m, mapka: https://mapy.cz/s/2JZf4  

       9.den – sobota 11.srpna 2018: snídaně, po snídani výjezd lanov-

kou do hor RODNEI a vysokohorská túra po hřebenu pohoří: horní 

stanice lanovky – sedlo Saua Stiol – sedlo Gargalau – vrchol 

Vf.Gargalau (2159 mn.m.) a zpět k lanovce stejnou cestou (celé cca 

13,8 km, 7 hodin, stoupání: 1070 m, klesání: 1070 m, mapka: 
https://mapy.cz/s/2JZvo   

     10.den – neděle 12.srpna 2018: snídaně., po snídani odjezd a cesta 

přes Maďarsko a Slovensko do Česka., předpokládaný návrat do České 

Lípy do 23.00 hodin (cesta po Česku povede přes Brno, Svitavy, Hra-

dec Králové a Jičín). 

https://mapy.cz/s/2JY7N
https://mapy.cz/s/2JYWf
https://mapy.cz/s/2JZ1G


 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v penzionech a hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových, příp. 3-

lůžkových pokojích, vybavených toaletou a sprchou.   

Každý den po noclehu máme zajištěny snídaně. Bude se jednat o jednoduchou snídani západního typu (chléb, 

džem, sýr nebo vejce a káva).  

Ve městech a na parkovištích u čerpacích stanic lze najít rychlá občerstvení. Voda z vodovodního řádu je sice 

pitná, ale také Rumuni nakupují vodu v obchodech. 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 spokojeni, je běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, 

hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností 

minimálně do 12.listopadu 2018 nebo platnou ID kartu (občanský 

průkaz).  
 

    měna, doporučené kapesné  
Rumunskou měnou je RUMUNSKÝ LEU  (množné číslo lei, v překladu 

znamená „lev“), označované mezinárodním symbolem RON.  

Momentální kurz je cca 6.-Kč za 1.-ROL. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-

16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech obou měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli 

od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 

Předpokládané vstupné do skanzenů: 10.-€ 

Celkem doporučujeme cca 30.-€  na jízdné lanovkou (každá cesta stojí 10.-RON /cca 2,30 €, pojedeme 2x naho-

ru a 2x dolu, tj. 40.-RON) a vstupenky a cca 100.-€ na stravu (průměrné ceny – káva 0,80 €, pivo cca 1.-€, hlavní 

jídlo cca 5.-€). 

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 130.-€. Rumunskou měnu seženete v našich 

směnárnách (v České Lípě např. na pěší zóně nebo v obchodním středisku Albert) nebo směníme eura na hrani-

cích či ve směnárně v Satu Mare. Doporučujeme směnit v našich směnárnách také cca 200.-Kč za maďarské 

forinty (pojedeme celý den tam i zpět přes Maďarsko). 

Ceny vstupů jsou pouze orientační, bez záruky!  

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

      čas 
V Rumunsku platí tzv. Východoevropský čas, který je oproti 

Česku o hodinu napřed. Tzn., že ve 12.00 hodin v Rumunsku je 

v Česku teprve 11.00 hodin. 
 

    jazyk                                

V Rumunsku je úřední řečí rumunština.           
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika nemá s Rumunskem s výjimkou první 

pomoci dohodu o bezplatné zdravotní péči. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ 

pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský před-

pis na ně. OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 

      jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v této části Rumunska 

bývá v tomto období 21-28 stupňů Celsia. Neza-

pomeňte na přikrývku hlavy či klobouky, slu-

neční brýle pro případ slunečního záření, repe-

lent proti komárům, stejně jako moskytiéru proti 

komárům, máte-li ji.  
 
 

 



    nákupy  
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 10.00-18.00 hodin, o sobotách 

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

V menších městech, kde se budeme pohybovat my, jsou potravinářské obchody, ve kterých budeme mít možnost 

průběžně dokupovat potraviny. 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech a návštěvu kostelů jsou důležité dlouhé kalhoty, zakrytá ramena a pevná obuv. Ochranný oděv proti 

dešti je rovněž vhodný. V případě, že nehodláte vstupovat do kostelů, pak je dobré vzít s sebou také krátké 

kalhoty a lehčí oblečení. 

 

    doprava, zavazadla 
Přeprava bude po celou dobu naším klimatizovaným mikrobusem. 

Zavazadla nejsou omezena, ale doporučuji nenechávat nic v mikrobusu a z toho důvodu jsou dobré batohy. 

Nicméně většinu dnů budeme mít zavazadla uschována v hotelech. 
 

    bezpečnost 
V Rumunsku není víc nebezpečno než jinde na světě., přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst 

sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie - 955 a zdravotnická záchranná služba - 961 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v Rumunsku 

třeba. 
 

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

z Rumunska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 7.00 do 20.00 hodin  

ve všední dny a v sobotu, v neděli pak od 9.00 do 12.00 hodin. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  
 

      náboženství 
V Rumunsku je nejvíce rozšířené pravoslavné náboženství a křesťanství. Mši můžete navštívit téměř každý den 

dopoledne i v podvečer  a každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. Pravoslavní věřící se křižují třemi 

prsty (nejprve hlavu, potom břicho, pravé a levé rameno). 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Rumunsku: 

Ion Ghica 11, 704181 Bukurešť, telefon: 01/3159142 nebo 

3159143. 

Velvyslanectví Rumunska v ČR: 

Nerudova 5, Praha 1, tel. 257534210 

tel.: 233375650, 233379473 
 

        

 

       Klidné přípravy a jen hezké zážitky   

z naší společné akce 

 

    přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

   Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 

     

 


