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

                                                                                                                                                                              

 

 

         Břehy Bretaně omývají vody Atlantského oceánu, který také ovlivňuje 

počasí i ráz krajiny. Pobřeží je tady plné kontrastů. Skalnaté zátoky přecházejí 

v dlouhé písčité pláže, travnaté břehy s prošlapanými stezkami střídají skalnaté ostrohy 

s četnými majáky. Ve vnitrozemí najdete horské hřbety a lesnatá údolí, rašeliniště a 

mokřady, vonící vřesoviště, splavné kanály a řeky.  

   Předkové dnešních Bretonců přišli do kraje z oblasti Velké Británie. Jejich původní 

jazyk byl později zakázán a až do dnešních dnů je francouzština jedinou úřední řečí. 

Bretonci přesto udržují nejen svůj původní jazyk, ale i některé původní zvyky a řemesla.  

   Bretaň by nám mohla být inspirací, jak rozvíjet turistický ruch s respektováním kraji-

ny a jedinečností prostředí. Setkáte se zde s kvalitním a originálním venkovským kultur-

ním bohatstvím, které je tu chráněno a oceňováno stejně tak jsko architektonické bo-

hatství původních měst.    

   Uvidíte řemeslné výrobky, jako jsou typické háčkované dečky a záclonky, často zdobí-

cí malá okna místních domů. Na trhu si můžete koupit vyřezávané předměty, kožené zbo-

ží, tkané výrobky i zdobenou keramiku a porcelán nebo některé potraviny místní produk-

ce. Ochutnejte slané máslo, a také palačinky z pohankové mouky, plněné šunkou, vejci, 

sýrem nebo třeba všemi těmito náplněmi najednou… Palačinky se ovšem připravují také 

ve sladké variantě. 

 

 

 

 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT 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 KOUZELNOU BRETANÍ  
 

 

sraz účastníků  a místa odjezdu 

v sobotu 15.srpna 2020 v 0.01 hodin od KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě 
 

 

podrobný program akce 
 

   1.den - sobota 15.8.2020: odjezd po půlnoci z České Lípy, Prahy a Plzně., 

cesta přes Německo do Francie a cca v 15.00 hodin příjezd 
do PAŘÍŽE (okružní jízda městem)., ubytování a nocleh., 

   2.den - neděle 16.8.2020: cesta z Paříže přes CHARTRES (zastávka u 

katedrály) do hlavního města Bretaně - RENNES. Odpoledne prohlídka měs-

ta, poté ubytování a nocleh.,  

   3.den – pondělí 17.8.2020: přejezd z 

Rennes do LOCMARIAQUER (Velký 

rozlomený menhir, dolmen a tumurus), 

odpoledne přejezd 

do CARNACU (unikátní místo s řadami tisíce kamenů) a poté prohlídka 

středověké architektury ve VANNES ., ubytování a nocleh., 

   4.den – úterý 18.8.2020: přes písečnou kosu dojezd 
do QUIBERONU (lázně, písečná kosa, divoké pobřeží, skaliska, jeskyně, 

ostrůvky...)., celodenní pobyt v QUIBERONU - pěší výlet po skalách nebo 

lodní výlet na OSTROV BELLE-ILE (největší bretaňský ostrov)., nocleh 

ve Vannes., 

   5.den - středa 19.8.2020: cesta z Vannes do LOCRONANU (městečko, 

které je hodně známé z natáčení filmů - mj. se zde natáčeli Tři Mušketýři) a do rybářského přísta-

vu CONCARNEAU, zde prohlídka opevněného centra, ležícího na ostrůvku., odpoledne návštěva poloostro-

va POINTE DU VAN (pěší výlet po rozsáhlých vřesovištích, kaplička 

sv.They, skály, jeskyně), zastávka na poloostrově POINTE DU 

RAZ (skála vybíhající do rozbouřeného moře, prý nejdivočejší místo 

Bretaně) - pěší výlet na konec útesu k památníku obětem moře, na kterém 

k Panně Marii vztahuje ruce topící se námořník. Z mysu je výhled na 
nepřístupný skalnatý ostrůvek s majákem Ar-Men a za ním vykukuje 

ostrov Ile de Sein. V podvečer přejezd do QUIMPERU (typicky bretaň-

ské město s gotickou katedrálou a hrázděnými domy). Zde ubytování a 

nocleh.,  

   6.den - čtvrtek 20.8.2020: dopoledne návštěva poloostro-

va CROZON a něm pěší výlet k MYSU PENHIR (jedna z nejtypičtěj-

ších a nejmalebnějších oblastí bretaňského pobřeží - viz kniha Františka 

Kožíka Bretaň, dcera oceánu. Odpoledne prohlídka SAINT THÉGONNEC (vrcholné dílo renesance) a nejim-

pozantnější kalvárie v GUIMILIAU. Večer dojezd do místa ubytování v 

okolí Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec, nocleh., 

   7.den - pátek 21.8.2020: celodenní pobyt s pěším výletem 
na POBŘEŽÍ RŮŽOVÉ ŽULY (cca 9.00-17.00 h, pěšky cca 12 km)., 

večer příjezd do města Saint-

Jouan-des-Guérets u Saint-Malo, 

ubytování a nocleh., 

   8.den - sobota 

22.8.2020:  dopoledne prohlídka 

malebného opevněného měs-

ta SAINT MALO, přístavu pro-

slaveného boji korzárů proti An-

gličanům., po poledni příjezd do 

normandského LE MONT-SAINT-MICHEL, místa zapsaného na se-
znam kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o známé opevněné román-

sko-gotické opatství na žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin v 

zátoce proslulé rozdílem hladiny mezi přílivem a odlivem. Ubytování a nocleh na okraji Paříže., 

  9.den - neděle 23.8.2020: časně ráno odjezd a celodenní přejezd přes Německo do Česka. Předpokládaný ná-

vrat do Plzně, Prahy a České Lípy do 24.00 hodin. 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností mi-

nimálně do 24.listopadu 2020 nebo ID kartu (občanský průkaz)  

 

                                                                   ubytování, stravování, 

spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelech 2* a 3*, a to ve 2-

lůžkových, příp. pro trojice ve 3-lůžkových pokojích. Pokoje jsou 

vybaveny sociálním zařízením. 

Ve všech hotelech je po noclehu zajištěna snídaně. 

Všude lze ve městech, na venkově a u čerpacích stanic najít re-

staurace nebo levné bufety. 

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé ve Francii nakupují balenou vodu v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši kolem 10% z účtované částky.  

Za služby bývá zvykem ve Francii dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

Počet, velikost zavazadel a jejich váha je v tomto případě bez omezení. Prosíme jen, neberte s sebou těžké věci, 

jako např. přepravky s pivem. 

 

doprava  

Na cestě se budeme pohybovat 9-ti místným pohodlným mikrobusem. Na delších přejezdech budou zastávky po 

cca 2 hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být okolo 25 st.C  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte prošlé oč-

kování 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. 

 

čas 

Po celou dobu platí všude stejný čas jako u nás.  

 

jazyk 

Ve Francii je úřední řečí samozřejmě francouzština, ale většina 

obyvatel bude mluvit i anglicky. 

 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetic-

kých tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy při 

návštěvě chrámů a kostelů. Při balení svého oblečení přibalte 

větrovky, na pěší výšlapy i pohodlné boty, trička, sluneční brýle, pláštěnku, krátké kalhoty atd.  

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve skupinách, nezacházejte 

na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulice-

mi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty 
apod. Policie je všude vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. 

Tísňové volání – tel.: 112. Stejná telefonní čísla platí i pro První 

pomoc. 

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý 
proud 50Hz. Všude by měly fungovat stejné zástrčky do zásuvek 

jako u nás, adaptéry nejsou třeba. 

 



 

 
 

měna, doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou Francie je euro (€). Bankovky a cestovní šeky jiných hlavních světových měn lze směnit 
v kterékoli bance či směnárně. Současné kurzy:  1.-€ = cca 27,- Kč.  

Banky jsou otevřeny v pracovních dnech vesměs 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin, v sobotu a v neděli jsou zavře-

ny. 

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou součástí startovného, a které doporučujeme zakoupit: cca 60.-€  

Na stravu doporučujeme  cca 200.-€ (strava je podstatně dražší než u nás). 

Doporučená celková výměna: 260,-€. 

Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy.  

Všude jsou ovšem také bankomaty pro běžné platební a kreditní karty, stejně tak většina obchodů a zařízení ve 

všech navštívených zemích přijímá karty Mastercard a Visa. 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají klasický stan-

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

potravinové markety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-19.00 

s polední přestávkou, o sobotách 08.00-13.00 hodin. Clo se na naší 

cestu po Evropské unii nevztahuje. 

 

náboženství                          

Na navštívených územích se 

setkáme zcela jistě s křesťany, 

i s ateisty….  

Žádáme každého návštěvníka, aby tuto skutečnost respektoval a dodržo-

val zdejší  zvyky a tradice. 

 

adresář 

Velvyslanectví ČR v zahraničí: 

Velvyslanectví České republiky ve Francii: 15, Avenue Charles Floquet, 

75007 Paris, telefony: +331/40651300,  

nouzová linka: +33/6077764394 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci            

S OVýTem KOUZELNOU BRETANÍ 

a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 

Jarda, telefony: +420702444925 a +420799525142 

 

 

 

 

 

  


