
 

 

 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem DO PIEŠŤAN I ZA ČACHTICKOU PANÍ 
(15.-19.7.2020) 

 
 

Do konání této akce zbývá přesně jeden měsíc, a tak mi dovolte seznámit Vás s 

několika informacemi k naší společné akci... 

 

 
  

- PŘEDNĚ NEZAPOMEŇTE NA DOBRÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI 

A ZRANĚNÍ! 

nejlepší nabídky pro porovnání najdete zde: www.top-pojisteni.cz/cestovni-

pojisteni 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.  

  

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS NEBO OBČANSKÝ 

PRŮKAZ., 

       

- upřesnění odjezdu: odjezd je ve středu 15.července 2020 v 15.00 hodin od KD 

Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě, v 15.30 hodin z Bělé pod 

Bezdězem, náměstí a v 16.30 hodin z Kolína od vlakového nádraží (odjezd vlaku z 

Teplic ve 14.08 hodin) 

 

- předpokládaný návrat: v neděli 19.července 2020 v 19.00 hodin do Kolína 

(odjezd vlaku do Teplic v 19.14 hodin), ve 20.00 hodin do Bělé pod Bezdězem a do 

20.30 hodin do České Lípy (odvoz do Cvikova zajištěn) 

            

http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni
http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


- program: 

 v programu oproti propozicím nedochází k žádným změnám., viz zde: 
1.den: v 15.00 hodin odjezd z České Lípy., cesta přes Mladou Boleslav, Kolín, Jihlavu, Brno a 

Uherské Hradiště na Slovensko, cca ve 21.00 hodin příjezd do Piešťan, ubytování a nocleh., 

2.den: procházka po lázeňské části PIEŠŤAN a možnost pobytu u JEZERA SĹŇAVA., nocleh v 

Piešťanech., 

3.den: celodenní výlet se zastávkou na ČACHTICKÉM HRADĚ a na zřícenině hradu TEMALÍN., 

odpoledne prohlídka velmožského dvorce z doby Velké Moravy - KOSTOLCE nad obcí Ducová., v 

podvečer návrat do Piešťan a nocleh., 

4.den: pro zájemce půldenní výlet do TRNAVY - prohlídka historické části původně královského 

města s výstupem na městskou věž, procházka okolo arcibiskupského paláce, k bazilice 

sv.Mikuláše atd. Odpoledne zastávka u hradiště MOLPÍR ve Smolenicích., v podvečer možnost 

pobytu u JEZERA SLŇAVA., nocleh v Piešťanech., 

5.den: cesta z Piešťan do BÍLÝCH KARPAT a výstup na česko-slovenský vrchol VELKÁ 

JAVORINA/VELKÁ JAVOŘINA... Poté cesta okolo Brna a Jihlavy a přes Kolín a Mladou Boleslav do 

České Lípy. Předpokládaný návrat do 21.00 hodin. 

 

 

- zavazadla:  

   nejsou sice omezena, ale prosím, neberte s sebou přepravky s pivem apod. objemné 

předměty - děkuji Vám., 
 

- očkování:  

pro každou zahraniční cestu se doporučuje mít platné "Základní očkování pro 

každého cestovatele": 
 

Žloutenku typu B lze očkovat samostatně třemi dávkami nebo kombinovanou 

vakcínou proti typům A a B třemi dávkami. Po třech dávkách je ochrana 

dlouholetá, pravděpodobně doživotní. Očkování proti břišnímu tyfu se provádí 

jednou vakcínou, která poskytuje ochranu na 3 roky. Přeočkování se provádí 

pouze v případě potřeby. Proti tetanu, jehož původce se vyskytuje celosvětově, 

se v ČR očkuje v rámci pravidelného očkování. Přeočkování se provádí po 10 - 15 

letech, u osob nad 60 let věku po 10 letech., 

- kapesné: 

   vna Slovensku se platí eurem. Eura seženete ve všech bankách či ve 

směnárnách (mj. i v České Lípě na pěší zóně nebo v supermarketu Albert, bývalý 

Interspar). 

   Doporučené kapesné: 75.-€ 

 

- ubytování v Piešťanech: 

   ubytování (4x) máme zajištěno v penzionu Benátky***, a to ve 2-lůžkových 

pokojích s příslušenstvím. Hotel se nachází v blízkosti řeky Váh, asi 1,5 km od 

centra města.  
 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/zloutenka-typu-b
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/brisni-tyfus
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/tetanus


- snídaně: 

   každý den je možnost snídaně., celková cena za 4 snídaně je 560.-Kč. V případě 

zájmu, prosím, objednávejte do 20.6.2020 

 

 
 

- doplatek startovného: 

    doplatek ve výši 4400.-Kč (v případě zájmu o snídaně 4960.-Kč) pošlete, 

prosím, do 20.6.2020 na číslo účtu 084136-2028710214/0800. 

Po odeslání prosím o stručnou zprávu e-mailem (nepožaduji doklad od banky), 

abych si platbu zaevidoval. Děkuji., 

 

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně 

půjčit také tištěné průvodce) 
 

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme, 

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!:  

www.novinky.cz/cestovani/clanek/piestany-s-horkymi-prameny-jsou-lazenskym-

rajem-slovenska-40199349 

www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/tematin-perla-ukryta-ve-slovenskych-

horach.A090209_114846_igsvet_tom 

www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/tak-to-se-hned-tak-nevidi-tatry-i-alpy-z-

velke-javoriny.A071227_125036_igcechy_tom 

www.idnes.cz/cestovani/na-kole/cyklotoulky-piestany.A170714_104826_na-

kolo_hig 

www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/slnava-piestany 

cachtickyhrad.eu/ 
www.tematin.eu/  
www.vitajtevtrnave.sk/sk/clanok/pamiatky-a-historia 
smolenice.com/navstevnik/turistika/hradisko-molpir/ 
 
 

- předpověď počasí:  

www.weatheronline.cz/Slovensko/Piestany.htm 

 

https://email.seznam.cz/www.novinky.cz/cestovani/clanek/piestany-s-horkymi-prameny-jsou-lazenskym-rajem-slovenska-40199349
https://email.seznam.cz/www.novinky.cz/cestovani/clanek/piestany-s-horkymi-prameny-jsou-lazenskym-rajem-slovenska-40199349
https://email.seznam.cz/www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/tematin-perla-ukryta-ve-slovenskych-horach.A090209_114846_igsvet_tom
https://email.seznam.cz/www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/tematin-perla-ukryta-ve-slovenskych-horach.A090209_114846_igsvet_tom
https://email.seznam.cz/www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/tak-to-se-hned-tak-nevidi-tatry-i-alpy-z-velke-javoriny.A071227_125036_igcechy_tom
https://email.seznam.cz/www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/tak-to-se-hned-tak-nevidi-tatry-i-alpy-z-velke-javoriny.A071227_125036_igcechy_tom
https://email.seznam.cz/www.idnes.cz/cestovani/na-kole/cyklotoulky-piestany.A170714_104826_na-kolo_hig
https://email.seznam.cz/www.idnes.cz/cestovani/na-kole/cyklotoulky-piestany.A170714_104826_na-kolo_hig
https://email.seznam.cz/www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/slnava-piestanywww.vitajtevtrnave.sk/sk/clanok/pamiatky-a-historia%20smolenice.com/navstevnik/turistika/hradisko-molpir/
https://email.seznam.cz/cachtickyhrad.eu/
https://email.seznam.cz/www.tematin.eu/
https://www.weatheronline.cz/Lotyssko/Riga.htm


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

Děkuji Vám za pozornost, přeji hezký den a těším se na viděnou 15.7.2020! 
  

          Jarda,  

          telefon +420702444925, +420799525142,  

          e-mail: ovyt@ovyt.cz, ovyt@seznam.cz 

       


