
               Vážení přátelé, zdravím Vás, kteří cestujete na akci 

     S OVýTem REGIOJETEM DO CHORVATSKA 

 
Protože termín naší společné akce se přiblížil a do odjezdu zbývá již jen pár dní,  

posílám Vám  bližší informace k této akci. 
 
Prosím, sledujte aktualizované informace k situaci s koronavirem,  
Nyní platí, že z České republiky můžeme vycestovat do Chorvatska a stejně tak 
se vrátit zpět 
bez nutnosti podrobit se testu na koronavir ani nastoupit do karantény.  
 
V souvislosti s kronavirem SI NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU ROUŠKY!! 
 

                    ******************************************** 

- 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., 

                  

- program: 

   program zůstává stejný jak bylo uvedeno v propozicích, viz zde:  

www.ovyt.cz/nase-akce2/regiojetem-do-chorvatska/ 

 

- SRAZ ÚČASTNÍKŮ: 

   v pondělí 24.srpna 2020 v 16.45 hodin na Hlavním nádraží v Praze (Wilsonovo 

nádraží), a to u historické Fantovy kavárny (příchod z haly dle směrovek nebo 

přímo z Wilsonovy ulice od zastávek autobusů) 

Odjezd vlaku Regiojet je v 17.20 hodin.,  

předpokládaný příjezd do Prahy je v pátek 28.8.2020 v 9.42 hodin., 

 
- zavazadla:  

   nejsou omezena, ale počítejte s tím, že se s nimi budeme pohybovat po příjezdu a 

před odjezdem po Rijece, a také při přesunu s veřejnou dopravou v Chorvatsku 

(doporučujeme batohy)., 

 

 

http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni
http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni
https://email.seznam.cz/www.ovyt.cz/nase-akce2/regiojetem-do-chorvatska/


- doprava do Chorvatska: 

   pro cestu z Prahy do Rijeky i zpět máme zajištěny lůžkové vagóny., 

odjezd z Prahy je v pondělí 24.8.2020 v 17.20 hodin, předpokládaný příjezd do 

Rijeky je v úterý 25.8.2020 v 8.46 hodin (vlak zastavuje ve stanicích Pardubice, 

Brno-Židenice, Brno hl.n., Břeclav, Bratislava hl.st., Bratislava-Petrželka, Csorna, 

Lublaň)., 

odjezd z Rijeky je pak ve čtvrtek 27.8.2020 v 18.35 hodin, předpokládaný návrat 

do Prahy v pátek 28.8.2020 v 9.42 hodin (vlak zastavuje ve stejných stanicích 

jako při cestě tam).,  
 

- doprava v Chorvatsku: 

   není předem zajištěna., přepravu z Rijeky do letoviska Novi Vinodolski a zpět a 

příp. výlet z Nového Vinodolski do Crikvenice uskutečníme místní hromadnou 

autobusovou dopravou (spojení z Rijeky do Nového Vinodolski i zpět cca každé 

dvě hodiny, to samé platí i pro dopravu mezi Novi Vinodolski a Crikvenicí)., 

jízdné (nutné mít u sebe): cca 100.-CHK za obě cesty celkem + příp. výlet do 

Crikvenice (cca 50.-CHK za obě cesty celkem) 

 

- kapesné: 

   v Chorvatsku se platí chorvatskými kunami (CHK) - doporučujeme vyměnit již v 

Česku (v bankách nebo ve směnárně - v České Lípě na př. na pěší zóně nebo v 

nákupním centru Albert (bývalý Interspar)., doporučené kapesné: 150.-CHK na 

autobusovou dopravou., cena jídla v restauraci v průměru 100.-CHK, cena piva 15.- 

až 30.-CHK)., 
 

- ubytování a strava: 

   pro 2 noci v Chorvatsku jsou zajištěny 2-lůžkové pokoje v hotelu*** přímo u 

pláže., pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením (sprcha a toaleta)., 

2x jsou v hotelu součástí ubytování také snídaně., 

ve vlaku Regiojet máme zajištěna dvě 4-lůžková kupé na cestě tam i zpět, 

lůžkoviny jsou součástí vybavení., 
 

- 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. 

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


 

 

- předpověď počasí:  

www.weatheronline.cz/…htm 

 

  

           Máte-li další dotazy, neváhejte mne kontaktovat, budu-li znát odpověď, 

rád Vám odpovím! 

 

 

Dovoluji si ještě upozornit, že vzhledem k jiným akcím v termínech 15.-23.8.2020 

budu u internetu nepravidelně., prosím proto o trpělivost. Děkuji. 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Děkuji Vám i za pozornost a přeji hezký den! 

           Jarda,  

           telefon +420702444925, +420799525142,  

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

 

 

 
 

http://www.weatheronline.cz/Chorvatsko/Rijeka.htm
mailto:ovyt@seznam.cz

