
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…) 
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S OVýTem PODZIMNÍM ŘECKEM 
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 Řecko sice patří k nejnavštěvovanějším evropským zemím, ale 

zároveň i k těm nejméně známým. Moderní řecký stát vznikl 

teprve v roce 1830 a má už jen pramálo společného s oblíbeným 

obrazem své antické minulosti. V souvislosti s jeho geografic-

kou polohou se v něm prolínají prvky Balkánu, Středního vý-

chodu a Středomoří… 

 

 

 

 

 
 

 



      sraz účastníků   
v pátek 1.listopadu 2019 ve 22.45 hodin v Praze na autobusovém nádraží Florenc (v nové odjezdové hale) 
 

      program akce   
1.den – pátek 1.listopadu 2019:  odjezd autobusem společnosti FLIXBUS (místenky zajištěny) ve 23.15 hodin 

do Vídně.,  

2.den – sobota 2.listopadu 2019: příjezd do Vídně na Busterminal ve 3.55 hodin., přesun městskou dopravou 

(metrem a vlakem za cca 6.-€) na letiště Schwechat a v 6.35 hodin odlet letadla letecké společnosti 

LAUDAMOTION (Ryanair) do Athén (přílet v 9.45 hodin místního času., doba letu: 2:10 h). Po odbavení na 
letišti a převzetí mikrobusu přejezd do centra ATHÉN., prohlídka města (mj. stará čtvrť Plaka s trhem, Olympij-

ský stadion, kde se konaly I.olympijské hry), ubytování v hotelu, 

odpočinek a nocleh.,  

3.den – neděle 3.listoapadu 2019: snídaně, dopoledne pokračování 

prohlídky ATHÉN (Akropole, Národní muzeum, budova řeckého 

Parlamentu, návštěva starověké Agory, chrámu Dia Olympského, 

Dionýsova divadla, Archeologického muzea, rybího trhu, náměstí 

Omonia atd. atd.), v podvečer přejezd do přístavu v PIREU, pro-

hlídka známého přístavního města a večer návrat na hotel a nocleh., 

4.den – pondělí 4.listopadu 2019: v 5.00 hodin přesun na athénské 

letiště a v 6.55 hodin odlet letadla společnosti RYANAIR (pozor! 

Pro let na Santorini a zpět máme zakoupeno jen nejmenší zavazadlo 
o rozměrech 40x20x25 cm., druhé větší pro cesty z Vídně do Athén 

a zpět ponecháme uložené v mikrobusu v Athénách) na OSTROV 

SANTORINI, ležící  na jižním okraji souostroví Kyklady na rozhraní Egejského a Krétského moře. Přílet na 

Santorini v 7.45 hodin (doba letu: 50 minut) a přesun cca 6 km místní dopravou (není zahrnuto ve startovném) 

do  hlavního města ostrova - FIRY, která je známá svou tradiční 

řeckou kykladskou bílou architekturou. Procházka centrem, odpo-

ledne možnost koupání na zdejších plážích a ubytování v penzio-

nu, v podvečer posezení v některé z tradičních řeckých restaurací a 

pozorování jedinečného západu slunce., nocleh na Santorini., 

5.den – úterý 5.listopadu 2019: v 6.00 hodin ráno přesun měst-

skou dopravou na letiště (není zahrnuto ve startovném) a v 8.15 
hodin odlet ze Santorini zpět do Athén (přílet v 9.05 hodin, doba 

letu: 50 minut). V dopoledních hodinách cesta mikrobusem na 

POLOOSTROV PELOPONÉS, zastávka s vyhlídkou na 

KORINTSKÝ PRŮPLAV, návštěva řeckého divadla v 

EPIDAURU a v podvečer příjezd do Olympie, ubytování a 

nocleh., 

6.den – středa 6.listopadu 2019: snídaně, dopoledne prohlídka 

OLYMPIE, místa, kde se konaly první olympijské hry dávné éry a 

dnes se zde zapaluje olympijský oheň... Součástí návštěvy Olympie 

není jen stadion, ale také třeba Héřin chrám, Diův oltář atd. Odpoled-

ne přejezd do SPARTY, návštěva trosek starodávných chrámů a 

prohlídka byzantského města MYSTRAS, ležícího ve svazích nad 

Spartou... V podvečer přejezd do okolí Nauplia, ubytování a nocleh., 

7.den – čtvrtek 7.listopadu 2019: snídaně, po snídani návštěva pev-

nosti v NAUPLIU, zřejmě nejhezčího města na Peloponésu. Odpo-

ledne prohlídka bájných MYKÉN, oblasti, která byla osídlena již v 

době bronzové. Možnost návštěvy muzea a archeologického okrsku 
se slavnou Lví bránou. V podvečer dojezd do ATHÉN a výstup na 

vrchol hory Lukavítos v centru města s možností pozorování západu slunce., ubytování a nocleh., 

8.den – pátek 8.listopadu 2019: snídaně a přejezd do Trikaly a návštěva 

KLÁŠTERŮ METEORA, postavených na vrcholcích bizarních skal., uby-

tování v oblasti klášterů., nocleh., 

9.den – sobota 9.listopadu 2019: snídaně, přejezd do DELF, prohlídka 

posvátného okrsku s Věštírnou., zastávka u památníku v 

THERMOPYLÍCH a v podvečer krátká zastávka v městečku 

MARATHON...  ubytování na okraji Athén., nocleh., 

10.den – neděle 10.listopadu 2019: snídaně., ráno odjezd na letiště 

v Athénách a v 10.10 hodin odlet s nízkonákladovou leteckou společností 
LAUDAMOTION (Ryanair) do Vídně. Předpokládaný přílet na ve Vídni 

v 11.35 hodin  místního času (doba letu: 2:25 h). Po odbavení na letišti pře-

sun městskou dopravou na hlavní vlakové nádraží a v 17.10 hodin odjezd 

mezinárodním rychlíkem Railjet do Prahy hl.nádr. (předpokládaný příjezd ve 21.07 hodin). 



 

 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 

CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ JSTE NAHLÁSILI PRO NÁKUP LETENEK! 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 8x v hotelech** nebo penzionech ve 2-lůžkových pokojích  s příslušenstvím 

(sprcha, WC). Součástí vybavení je také povlečení a ručníky. 

Stravování: strava formou snídaní (6x) je součástí startovného., snídaně není započítána při odletu na Santorini a 

ze Santorini. Každý den bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a v průběhu dne i možnost občerstvení v 

levnějších restauracích a bufetech po cestě. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v celé západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 
V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. Tip 

pro obsluhu  je součástí zdejší etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

      čas                                               
V Řecku platí čas posunutý o 1 hodinu napřed. V pravé po-

ledne v Řecku je u nás teprve 11.00 hodin.  
 

 

       jaké bude počasí? 
V navštíveném období bývají v Řecku slunečné a oproti naší 
poloze teplejší dny.  Průměrné DENNÍ teploty se pohybují 

okolo 20 st.C. Teplota moře také kolem 20 st.C. Pro případ 

deště vezměte s sebou již z domova pláštěnky nebo skládací 

deštníky. Nezapomeňte ani na ochranu kůže (krém na opalo-

vání) a na ochranu hlavy proti slunečnímu záření (kšiltovku). 
 

 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užívá-

te, nebo lékařský předpis na ně.  

ZVLÁŠTNÍ OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A ANI DOPORUČENÉ. 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označované €., mezinárodní symbol je EUR. Bankovky a cestovní šeky 

všech jiných hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i na letiš-

tích. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Současný kurz:  1.-EUR = cca 25,90 Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.00-14.00 hodin, v pátek jen do 13.30 hodin. Doporučujeme vyměnit 

eura již v naší bance nebo ve směnárnách. 

KAPESNÉ: na vstupenky doporučujeme cca 100.-€ (senioři 65+ mají vesměs všude slevu po předložení dokla-

du 50%), v této ceně jsou zahrnuty vstupenky do pamětihodností: Akropole, Agora, Olympijský stadion, Epi-
dauros, Olympie, Mystras, Nauplio, Mykény, Delfy., na stravu  cca 120.-€  a  na suvenýry částku podle Vašeho 

uvážení.  
 

 

        nákupy, clo 
Ve větších městech jsou obchodní centra, která mají vysoký stan-

dard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. Jejich součástí jsou 

i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-

sobota 09.00-21.00 hodin. Ostatní obchody bývají otevřeny pon-

dělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin. 

Řecko je součástí Evropské unie, tudíž se na nás nevztahují celní 

předpisy. 

Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky. 
 

 

 



 

 

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

hlavy, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy pro návštěvu církevních pamětihodností a pevná obuv pro pěší výšlapy i 

procházky po městech. Nezapomeňte teplejší oděv pro případné chladnější večery. 
 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a 

lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 112.  
 

     doprava po Řecku, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna   klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Do letadla bez příplatku je dovoleno 

pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm (max.váha 10kg) a k tomu kabelka nebo note-

book o velikosti 40x20x25 cm (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!). Pro přelety na a 

z Santorini pak pouze menší z těchto dvou zavazadel. Větší zavazadlo po tuto dobu ponecháme uložené 

v mikrobusu. 

Zavazadla k odbavení jsou za poplatek, nutno se přihlásit předem a co nejdřív! Ceny: zavazadlo do 15 kg – 40.-

€, zavazadlo do 20 kg – 60.-€ za přelety Vídeň-Athény-Vídeň. 

Děkujeme Vám. 
 

        elektřina                                                                            

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý 

proud 50Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás, není třeba žádný adap-

tér.. 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a 
mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení z Řecka do České 

republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní 

doba na poštách je od 07.30 do 14.00 hodin (hlavní pošty až do 20.00 hodin) a od 07.30 do 14.00 hodin v sobotu. 

Pošta do České republiky jde přibližně 1 týden. Do adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Řecku: Athény, 6 Georgiu Séféris, Palaio Psychico, telefon  016713755 

Řecké velvyslanectví v ČR: Praha 6, Na Ořechovce 19, telefon  224311235 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 10.října 2019. Účet č. 084136-2028710214/0800,  současně 

pošlete zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

 
 

 

   Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší společné akce 

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 


