
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

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 PRODLOUŽENÝ VÍKEND 

NA RUJÁNĚ 

 

10.-13.června 2021 

 
 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 

 

 

Uslyšet dnes na Rujáně češtinu je na rozdíl od dob komunismu výjimka. 

Jinak ovšem největší německý ostrov nepřestává přitahovat statisíce 

hlavně německých dovolenkářů. Chladnému Baltu a proměnlivému počasí 

navzdory. Zveme vás pod slavné křídové útesy u Sassnitz, do naleštěné-

ho letoviska Binz i do ponurého nacistického komplexu Prora. 
 

 

 

 



RUJÁNA, největší (926 km čtverečných) a zároveň nejkrásnější i nejrozmanitější německý ostrov, se 

pyšní strmými křídovými útesy i písečnými plážemi a kopcovitým vnitrozemím pokrytým lesy a rašeli-

ništi. Přestože je jen 50 kilometrů široký, jeho členité pobřeží se táhne stovky kilometrů. Kdysi zde 

vládli Hunové, jejichž mohylové hroby můžete vidět dodnes. Rujánu opevnili Slované a poté se tu usa-
dili Dánové a Švédové. V roce 1815 se ocitla v polském područí a roku 1936 byla spojena s pevninou 

kilometr dlouhou hrází Rügendamm, a také 4100 metrů dlouhým mostem ze Stralsundu, starobylého 

města s přístavem a spoustou krásných památek. 
Hlavním městem Rujany je Sassnitz, které si určitě nenecháme ujít. 

 

 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

      sraz účastníků   
    ve čtvrtek 10.června 2021 v 6.00 hodin v České Lípě před KD Crystal  
 

      program akce   
1.den – čtvrtek 10.června 2021: naše cesta povede okolo Drážďan a Berlína na sever Německa. První zastáv-

kou bude v odpoledních hodinách zastávka v městě  STRALSUND, v rámci níž si prohlédneme historické měs-

to, které je po Lübecku nejpozoruhodnějším hanzovním městem v severním Německu. Navštívíme náměstí Aletr 

Markt s radnicí ze 13.století, za niž se tyčí robustní kostel sv.Michala. Na náměstí najdeme domy z různých 

epoch. Prohlédneme si kostel Nikolaikirche z přelomu 13. a 14.století a zastavíme se u bývalého dominikánské-

ho kláštera, který je dnes sídlem Kulturně-historického mu-

zea a podíváme se i k Mariánskému kostelu, jenž je největ-

ším kostelem ve městě, jemuž dominuje 99 metrů vysoká 

věž. Budete-li chtít, můžete navštívit také zdejší Oceanári-
um, kde najdete nejen veliká akvária. Je skutečně velkolepé s 

jádrem spočívajícím v gigantické nádrži s rybami a parybami 

Severního moře. Nádherná je i expozice Baltu. Vstupné 17.-

€, momentálně je vzhledem k pandemii uzavřeno, ale je 

předpoklad, že v době naší cesty již otevřené bude. 

V podvečer přejezd po 4 km dlouhém mostě na Rujánu a 

dojezd do místa našeho ubytování, které se nachází v Breege 

v blízkosti zdejšího přístavu., ubytování, nocleh.,                                                                                  

2.den – pátek 11.června 2021: po snídani přejedeme do  SASSNITZ, do 

zhruba desetitisícového hlavního města Rujány. Jedná se o známé přímořské 

středisko, které je vstupní branou do národního parku Jasmund. Nachází se zde 
jediná zoologická zahrada na celém ostrově. V městském přístavu je ukotvena 

vyřazená britská ponorka HMS Otus, kterou sem nechal přitáhnout německý 

podnikatel a udělal z ní plovoucí muzeum. Okolí města Sassnitz je populární 

pro své vápencové útesy, které inspirovaly mnoho umělců, jako je třeba Caspar 

David Friedrich. Inspirovat se jimi necháme i my, a projdeme krásnou stezku 

NÁRODNÍHO PARKU JASMUND, která nás povede po strmých křídových 

útesech (Hochuferweg) kolem vyhlídek Victoriasicht a Wissower Klinken. 

Celá trasa měří asi 9,5 km. V podvečer se pojedeme podívat na nejsevernější 

bod bývalé NDR, na MYS ARKONU. Mys je vysoký 46 metrů a cesta k němu 

(maják na konci) míjí trosky hradiště knížete Jaromíra a svatyně slovanského 

božstva Svantovíta… Nocleh ve stejném hotelu v Breege.,  

3.den – sobota 22.června 2021: po snídani vyrazíme do městečka PUTBUS. 
Jedná se o elegantní neoklasicistní město založené po roce 1807 podle vzoru 

Bad Doberanu. Jeho hlavní dominantou je divadlo, postavené v roce 1819 

podle plánů Wilhelma Steinbacha. Poté, co si prohlédneme centrum Putbusu 

budete moct nasednout na 

vláček úzkorozchodné železnice (souprava tažená parní loko-

motivou) a vydat se tímto vláčkem do lázeňského města 

BINZ. Jízdné činí 4,80 € a jízda trvá 27 minut. Ti, kteří se 

tímto vlakem svézt nechtějí, mohou vzdálenost překonat naším 

mikrobusem. BINZ je největším a nejvyhledávanějším leto-

viskem na Rujáně, má nádhernou bílou pláž, okázalé vily 

z počátku 20.století, lázeňské domy i dlouhé molo See Brucke. 
Nějaký čas strávíme na pláži a odpoledne se vydáme do neda-

leké PRORY. Uniformní, žlutošedé budovy Prory se táhnou 

v délce zhruba 4 kilometrů paralelně s mořem a od pláže je 



odděluje jen úzký lesík. Stavba je to nacistická, z let 1936-39 a prokazuje všechny prvky totalitní architektury. . 

V podvečer návrat do místa ubytování a nocleh., 
4.den – neděle 23.června 2021: po snídani naložíme naše věci do mikrobusu a vydáme se do přístavu Schapro-

de, odkud, budte-li mít zájem, se vydáme trajektem na sousední ostrov HIDDENSEE (jízdenka tam a zpět 19,20 

€), kde si prohlédneme typickou rybářskou vesničku VITTE a pěšky dojdeme do přístavu v Neuendorfu (cca 5 

km za 2 hodiny) nebo, nebudete-li mít zájem o jízdenku za 19.20 €, pojedeme na ostrov UMMANZ, který je 

s Rujánou spojen mostem a zde navštívíme jinou typickou rybářskou vesničku – WAASE, kde se mj. dochoval 

neobvyklý umělecký kousek, oltář z Antverp z doby kolem roku 1520. Ať už pojedeme lodí na ostrov Hiddensee 

či mikrobusem  na ostrov Ummanz, tak jako tak se odpoledne vydáme na cestu domů. Ta povede opět okolo 

Stralsundu, Berlína a Drážďan. Předpokládaný návrat do 

České Lípy je ve 22.00 hodin. 

 
 

 

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

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno na jednom místě v letovisku Breege v blízkosti jachetního přístavu. Ubyto-

vání je v příjemném hotýlku*** ve 2-lůžkových pokojích  s vlastní koupelnou a toaletou. 

Stravování: 3x snídaně. Každý den bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a v průběhu dne i možnost ob-

čerstvení v levnějších restauracích a bufetech na výletech. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelné 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 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. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       jaké bude počasí? 
V červnu by mělo být na Rujáně slunečno. Prudké sluneční záření však může být nebezpečné. Průměrné DENNÍ 

teploty se pohybují okolo 22 st.C. 

Teplota moře bývá v tomto období kolem 19 st.C.  

 

      čas 
Na Rujáně platí stejný čas jako u nás. 
 

 

    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.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A ANI DOPORUČENÉ. 

 



 

 

- Možnost připojištění: v rámci přihlášení se na akci je mož-

nost připojištění, které zahrnuje také kompletní pojištění 

zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemoc-

nění Covid-19 (pojistné plnění až 500.000.000.-Kč, z toho i 

náklady na příp. karanténu v zahraničí ve výši max. 10000.-

Kč s 20-ti % spoluúčastí a max. 10000.-Kč na příp. náhradní 

dopravu z Rujány domů vč. letenek, i zde s 20-ti % spolu-

účastí). Pojištění stojí 189.-Kč (u osob starších 70 let 396.-

Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit do 25.května 2021!  

 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označovaná €., 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 27,- Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve 

směnárnách. 

KAPESNÉ: Na stravu doporučujeme  cca 80.-€,  na vstupenky a jízdenky cca 30.-€, na suvenýry částku podle 

Vašeho uvážení.  
 

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

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

nové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-sobota 09.00-

21.00 hodin. Ostatní obchody bývají otevřeny pondělí až pátek 9.00-

14.00 a 17.00-20.00 hodin. 

Německo je součástí Evropské unie a tím i celní unie, tudíž případné 

clo se na nás nevztahuje. 

 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně 

syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka hlavy, dlouhé kalhoty, 

dlouhé rukávy a pevná obuv. Nezapomeňte teplý oděv pro případ chladnějších večerů a příp. nepromokavé oble-

čení pro případ deště! Nezapomeňte přibalit plavky, kšiltovky a brýle na ochranu proti slunci. 
 

     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 v průběhu akce, zavazadla  
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob Velikost zavazadel není 

v tomto případě omezena. 
 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý 
proud 50Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás, není třeba žádný 

adaptér.. 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizová-

ny a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení z Německa 

do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. 
Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 17.30 hodin a od 

08.30 do 13.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde 

přibližně 1 týden. Do adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ nebo „TSCHECHIEN“ 
 

 

 

 



      zastupitelské úřady    

Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo 

Botschaft der Tschechischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland: 

Adresa:  Wilhelmstrasse  44, 10117 Berlin 

Telefon: +49 30 226 380  (ústředna) Fax: +49 30 226 38 169 E-mail: berlin@embassy.mzv.cz 

web: www.mzv.cz/berlin 

 

Německé velvyslanectví v ČR: Adresa: Vlašská 19, 118 00 Malá Strana 

Telefon: 257 113 111 

 

 

        doplatek startovného 
K zaplacení doplatku startovného na účet č. 084136-2028710214/0800 Vás vyzvu později zaslaným e-mailem. 

Dokud nebude jisté, že do Německa za turistikou můžeme, není třeba zasílat doplatek startovného. 
 

 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
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