
 

 

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

 
 

          „Návštěva Bělověžského pralesa je cestou do chrámu 

přírody. Najdete tu staleté stromy čnící k obloze, obrovské tle-

jící padlé kmeny obrostlé huňatým mechem, panenské říčky i 

světélkující pařezy. Vidět se dá polská i běloruská část pralesa. 

Pomezí severovýchodního Polska a Běloruska nepatří na první po-

hled k cestovatelským hitům. Nepatrně zvlněná krajina vesměs 

oko neupoutá, historickými památkami mezinárodní třídy neoplý-

vá a je sem poměrně složité dopravní spojení. Tento region však 

skrývá skvost, který za návštěvu rozhodně stojí. Bělověžský pra-

les je jednou z nejhodnotnějších přírodních oblastí Evropy vů-

bec.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT 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 BĚLORUSKÉ 

PŘÍRODNÍ PARKY 

   

28.srpna-1.září 2019 

 
 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

 

sraz účastníků a místo odjezdu 
    ve středu 28.srpna 2019 v 8.00 hodin v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky nebo 

v 8.20 hodin na náměstí ve Cvikově před Městským úřadem. 
 

podrobný program akce 
 
 

     1.den – středa 28.srpna 2019: odjezd z České Lípy v 8.00 hodin a ze Cvikova v 8.20 hodin., celodenní 
přejezd přes Hrádek nad Nisou do Polska a dále přes Zhořelec po dálnici okolo Wroclawi, Lodže a Varšavy 
do Bialystoku, kde je zajištěn první nocleh., 
     2.den – čtvrtek 29.srpna 2019: časně ráno přejezd hranic do Běloruska (Polovtsi/Peschatka) a v dopo-

ledních hodinách příjezd do běloruského GRODNA., zde 
prohlídka města (pevnost, dřevěný kostel sv.Borise a Hliba 
- zařazen na seznam světového dědictví UNESCO, Spod-
ní a Horní chrám, židovský hřbitov, synagoga), oběd v 
tradiční běloruské restaurace s tradičním běloruským po-
krmem. Odpoledne návštěva farmy "Korobchitsy"  (viz 
internetové stránky:  www.maentak.grodnomk.by). V pod-
večer ubytování v hotelu v Grodnu a nocleh.,  
     3.den – pátek 30.srpna 2019: snídaně, dopoledne 
projížďka lodí po AUGUSTOVĚ KANÁLU (hydraulické 
zařízení z 19.století, jeden z největších evropských kanálů 

připravený na zápis na seznam světového dědictví UNESCO, přičemž na světě existují pouze tři takovéto 
kanály), umělé kanály tady spojily 11 řek a sedm jezer... Zdejší kanál se navíc nachází v malebné krajině v 
okolí historických měst NEMNOVO (původní dům vrátného) a 
SOPOTSKIN (katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie a 
sv.Iosifa Kuntseviče). Odpoledne přejezd do Brestu přes území 
Polska s návštěvou polské části BĚLOVĚŽSKÉHO PARKU 
(bez záruky, podle délky zdržení na hranicích) a večer dojezd 
zpět do Běloruska a ubytování v hotelu v Brestu., nocleh.,   
     4.den – sobota 31.srpna 2019: snídaně snídaně, dopoledne 
výlet do města KAMJANEC, vybudovaném již ve 13.století, v 
němž dodnes stojí strážní Kameněcká nebo také Bílá věž. Po 
prohlídce města návrat do BRESTU a prohlídka tohoto místa, 

přezdívaného 
"Západní branou 
Běloruska". Zde si 
prohlédneme pevnost s řadou budov, bran a důstojnických 
domů. Za zmínku rozhodně stojí budova tzv. Bílého paláce. 
Večer se projdeme po ulici Sovětskaja, kde svítí plynové lam-
py a je zde mnoho kaváren a restaurací. Nocleh ve stejném 
hotelu., 
     5.den – neděle 1.září 2019: snídaně, dopoledne výlet do 
běloruského NÁRODNÍHO PARKU BĚLOVEŽSKAJA 
PUŠCHA (evropský bizon a další druhy fauny i flóry), odpo-
ledne cesta přes Varšavu a Lodž do Česka. Předpokládaný 
návrat do České Lípy do 24.00 hodin 

 

 

 

  

http://www.maentak.grodnomk.by/


 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz 

s platností minimálně do 1.března 2020. 
 
 

ubytování, strava, spropitné 

   Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno v hotelech střední kategorie v jednotlivých místech dle programu.  

   V rámci akce a startovného jsou zajištěny snídaně v Bělorusku  vždy po noclehu v hotelu. 

    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. Naúčto-
vaná 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. 
 

jaké bude počasí? 
   V Bělorusku   bývá na přelomu srpna a září průměrná denní teplota 24 st. Celsia. Při balení svého oblečení  

přibalte také pláštěnku nebo deštník, ale i sluneční brýle a pro turistické výšlapy také dobrou obuv…  
 

 

čas 
   V Bělorusku v daném období platí čas +1 hodina oproti našemu. Tzn., že je-li v Bělorusku 12.00 hodin, je 

v Česku teprve 11.00 hodin. 
 

jazyk 

   V Bělorusku je úředním jazykem běloruština velice blízká ruštině.  
 

!!!Zavazadla!!!!  
   Maximální váha zavazadla pro jednoho účastníka je 15kg!!!! 

 

měna, doporučené kapesné 
  Měnovou jednotkou Běloruska je běloruský rubl (BYN). Pro celodenní přejezdy Polska je dobré vyměnit pol-
ské zloté (PZN) již u nás. Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit na hranicích nebo 

v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou ve všech navštívených místech. Přijímají se všechny mezi-

národně uznávané kreditní karty. Současné kurzy:  1,-€ = cca 2,20 BYN., 1.-BYN = cca 12.-Kč., 1.-PZN = cca 

6,20 Kč. 

Banky v Bělorusku jsou otevřeny vesměs 09.30-15.30 hodin. 

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu, a které doporučujeme zakoupit: 

celkem doporučujeme cca  80.—BYN (40.-€) na vstupenky a cca 50.-€ a 100.-PZN na stravu. 

 

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. 

 

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.  
Bezcelně mohou být do Běloruska, které není členem EU,  dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alko-

holu, 2 litry vína, 400 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků.      

 

oblečení 
    Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou dobré bot 

a pohodlné oblečení do mikrobusu i do přírody.  Zmínka o oblečení již v kapitole „Jaké bude počasí?“ 

 



bezpečnost 
   V celém Bělorusku je bezpečno! Kriminalita je spíše výjimečný úkaz. Přesto doporučujeme ponechat doma 

šperky, zlato a jiné cenné záležitosti. 

  

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 Běloruska do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 16.30 hodin 

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

doprava 
    Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob.     
 

zastupitelské úřady 
   Velvyslanectví České republiky v Bělorusku: 

   Fritzners gate 14, 0244 Oslo 2, tel.: 0047-22430002, 22430034 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší společnou akci            

                      S OVýTem BĚLORUSKÉ PŘÍRODNÍ PARKY 

a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa! 

 

 
  

                                                                                                                                                                                       


