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

                                                                                                                                                                              

  

  

 

 

     Toulejte se po dlážděných ulicích středověkých měst, zazpívejte si na tra-

dičních hudebních festivalech, ochutnejte místní kuchyni, užijte si proslulé bílé 

noci a pijte šampaňské až do bílého rána. Objevte kouzlo tří malých států ležících u 

Baltského moře… 

Jsou to tři malé, ale pozoruhodné země. Jejich dějiny jsou příběhem staletí bojů za 

prosazení vlastní jedinečné identity, která dnes září naplno. 

Dlážděné ulice, barevné domy jako ze škatulky a trojice středověkých starých měst 

dost historicky cenných na to, aby byla zařazena na seznam světového dědictví 

UNESCO, patří k široké paletě pokladů, které Estonsko, Lotyšsko a Litva a jejich hlav-

ní města nabízejí.  

 

 

 

 

 

 

       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 DOVOLENÁ U MOŘE 2021     

                                       JÜRMALA  

       

                           16.-25.července 2021 
 

 

 

 



 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

      sraz účastníků – odjezdy    
v pátek 16.7.2021 v 5.15 až 5.30 hodin v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky. Od-

jezd z České Lípy v 5.30 hodin a ze Cvikova z náměstí od budovy MěÚ v 5.50 hodin. 
 

    program akce   
 

       1.den – pátek 16.července 2021: další cesta povede přes Liberec do Polska a ze Zhořelce po dálnici okolo 

Wroclawi do Varšavy a dále na hranice s Litvou. Cca do 20.00 hodin příjezd do litevské metropole, do 

VILNIUSU. Po příjezdu ubytování v hotelu a pokud budeme mít ještě síly, zavítáme večer do čtvrti Užupis, 

přezdívané jako vilniuský Montmarter., nocleh., 
       2.den – sobota 17.července 2021: po snídani prohlídka 

 VILNIUSU. Procházka historickým centrem města se zastávkou 

na Katedrálním náměstí a prohlídkou zdejší katedrály a přilehlé 

kaple sv.Kazimira, dále zastávkou a možností prohlídky hradu na 

vrchu Gediminas, procházkou po dlážděné Hradní ulici (Pilies 

gatvé) okolo Univerzity, kostela sv.Jana, Prezidentského paláce, 

Mickiewiczova domu., po Didžioji gatvé dojdeme na Radniční 

náměstí a po Aušros Vartu gatvé, což je nejstarší a nejpůvabnější 

ulice ve Vilniusu, pak i k pravoslavnému kostelu sv.Ducha a 

k Jitřní bráně s malou kaplí skrývající údajně zázračnou ikonu 

Panny Marie. Po poledni odjedeme do Šiguliai, nedaleko něhož se 

nachází tzv. HORA KŘÍŽŮ. Zde se jedná o místo tisíců a tisíců 
křížů umístěných na návrší známém jako „litevská Mekka“. Kříže se popr-

vé objevily ve 14.století. V sovětských časech bylo stavění křížů trestným 

činem a vrch byl nejméně třikrát zpustošen buldozery. V podvečer přejezd 

litevsko-lotyšských hranic a ubytování v lázeňské JÜRMALE v hotelu 

v blízkosti pláže u Baltského moře (celkem 7 nocí ve stejném hotelu, viz 

dále)., nocleh  

       3.den – neděle 18.července 2021: snídaně v hotelu a celodenní mož-

nost pobytu v JÜRMALE na plážích u Baltského moře nebo v lázeňském 

hotelovém bazénu., nocleh., 

       4.den – pondělí 19.července 2021: snídaně v hotelu a možnost celo-

denního pobytu v JÜRMALE na plážích u Baltského moře nebo 
v lázeňském hotelovém bazénu., nebo celodenní výlet do lotyš-

ské metropole RIGY. V případě výletu do hlavního města Lotyš-

ska, navštívíte nejdříve zdejší proslavené Hlavní tržiště na břehu 

řeky Daugavy. Koupit zde můžete od cédéček přes prasečí hlavu 

či krvavý kus ovce prakticky všechno, včetně např. ekvádorských 

banánů… Jedná se o jeden z nejstarších trhů vůbec. Po návštěvě 

rižského trhu se vydáme na prohlídku města, kdy postupně na-

vštívíme nebo se zastavíme u těchto zajímavostí: náměstí Doma 

laukums, Akmenský most, kostel sv.Petra (možnost výstupu na 

kostelní věž odkud se naskýtá jedinečný pohled na město), po-

mník Svobody, cihlová katedrála – Dóm, Rižský hrad, zajímavá 
řada domů zvaných Tři bratři, podíváme se také k Svatojakubské 

katedrále, k budově lotyšského Parlamentu, k Švédské bráně či 

k Prašné věži a k budově zdejší radnice… V podvečer návrat do 

Jürmaly a nocleh.,  

      5.den – úterý 20.července 2021: snídaně v hotelu a možnost 

celodenního pobytu v JÜRMALE na plážích u Baltského moře 

nebo v lázeňském hotelovém bazénu., nebo celodenní výlet do 

NÁRODNÍHO PARKU GAUJA. V Siguldě, přezdívané „lotyš-

ským Švýcarskem“,  si prohlédneme rytířskou pevnost, ze které 

se zachovalo jen něco málo a dále trosky siguldského kostela., 

pak projdeme při cca sedmikilometrovém pěším okruhu od 

krimuldského hradu okolo Viktorovy a Gütmanisovy jeskyně, 
navštívíme Turaidské muzeum s arcibiskupským hradem, posta-

veným z červených cihel, a také Turaidský kostel, na jehož hřbitově je hrob turaidské Růže… V podvečer se 

vrátíme do Jürmaly., nocleh., 



       

 
 

   6.den – středa 21.července 2021: snídaně v hotelu a možnost celodenního pobytu v JÜRMALE na plážích u 

Baltského moře nebo v lázeňském hotelovém bazénu., nebo pro již dříve přihlášené zájemce 2-denní fakulta-

tivní výlet do Estonska s programem prvního dne: po snídani odjezd a cesta podél RIŽSKÉHO ZÁLIVU na 

hranice s Estonskem. Po poledni zastávka v městě HAAPSALU, jehož dominantami jsou trosky biskupského 

hradu z roku 1279 a jeho desetimetrové hradby dlouhé 803 metrů. V areálu hradu stojí románsko-gotická kated-

rála z 12.století s třemi vnitřními kopulemi. Pokud se povede, navštívíme i zdejší lázeňský areál a v něm i slavné 

bahno, které obsahuje ty správné minerály a speciální směs bakterií. Nemusí vypadat vábně a nemusí mít zrovna 

libou vůni, ale podporuje metabolismus a má příznivé účinky na krevní oběh. Většina bahenních lázní a sanatorií 

nabízí kompletní terapeutické služby. Tato léčba ovšem není 

vhodná pro každého. Na pobřeží se podíváme do parku, v jehož 

východní části se táhne Africká pláž s kavárnami a kluby. Je zde 

promenáda s pomníkem průkopníka bahenní léčby (Dr.Carl 

Abraham Huunius) či s Čajkovského lavičkou, na níž v roce 
1867 skladatel sedával. V podvečer přejezd do hlavního města 

Estonska – TALLINU, kde v rámci 2-denního výletu máme 

zajištěn nocleh v hotelu., po ubytování procházka v okolí zdej-

šího přístavu.,       

7.den – čtvrtek 22.července 2021: snídaně v hotelu a možnost 

celodenního pobytu v JÜRMALE na plážích u Baltského moře 

nebo v lázeňském hotelovém bazénu., nebo pokračování 2-

denního fakultativního výletu do Estonska s programem 

druhého dne: prohlídka hlavního města Estonska – TALLINU. V rámci pěší procházky navštívíme opět Staré 

město, jehož křivolaké uličky patří k nejkrásnějším. Prohlídku města začneme u budovy zdejší radnice na Rad-

ničním náměstí (Raekoja plats), abychom později prošli okolo budovy Muzea estonské fotografie, která dříve 

sloužila coby vězení. Zavítáme do luteránského kostela sv.Ducha ze 13.stol. Má nejstarší hodiny v Tallinu 
s řezbami z roku 1684 a jeho zvon z roku 1433 je nejstarším v Estonsku. Na ulici Pikk můžeme obdivovat tří- a 

čtyřpatrové domy německých kupců i budovy různých tallinnských cechů. Na severním konci této ulice je Velká 

pobřežní brána, středověký vstup do tallinnského přístavu. Dále se zastavíme u kostela sv.Olafa, jehož 124 metrů 

vysoká věž je hlavním orientačním bodem Tallinu a za sovětské vlády ji využívala KGB… Projdeme okolo 

hradeb Dolního města, navštívíme kostel sv.Mikuláše a poté se vydáme do Horního města a na vrch Toompea. 

V Horním městě se mj. nachází katedrála Alexandra Něvského. Odpoledne se vydáme na zpáteční cestu do Lo-

tyšska a večer dojedeme do hotelu v Jürmale., nocleh., 

      8.den – pátek 23.července 2021: snídaně v hotelu a možnost 

celodenního pobytu v JÜRMALE na plážích u Baltského moře 

nebo v lázeňském hotelovém bazénu.,  

      9.den – sobota 24.července 2021: po snídani odjezd 
z Jürmaly a cesta do Litvy. Naší první zastávkou bude letovisko 

PALANGA s jeho dřevěným molem, vystupujícím hluboko do 

moře., poté se projdeme po zdejší lázeňské promenádě a odpoled-

ne přejedeme trajek-

tem na KURSKOU 

KOSU, kde se ocit-

neme na úzké šíji 

v moři a navštívíme 

starou rybářskou vesnici NIDA, ležící jen tři kilometry od hranic 

s Ruskem (oblast Kaliningradu). Večer se trajektem vrátíme do 

Klaipedy, kde se ubytujeme v jednom ze zdejších hotelů., 

     10.den – neděle 25.července 2021: po snídani cesta na litevsko-
polské hranice a dále přes Varšavu a okolo Wroclawi na hranice 

s Českem poblíž Zhořelce., předpokládaný návrat do Cvikova ve 

23.00 a do České Lípy ve 23.30 hodin. 

 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 
 

 

 

        cestovní formality, víza 
   Pro cestu je třeba platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Všechny navštívené země jsou členy Evropské 

unie.  
 



 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

   Ubytování v rámci akce je zajištěno ve Vilniusu (1x), v Jürmale (7x) a v Palanze (1x). Vždy v hotelech střední 

kategorie a vždy ve 2-, příp. 3-lůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením.    

    Snídaně jsou jednoduché, kontinentální a obyčejně obsahují džus, kávu nebo čaj, někdy kakao, pečivo, máslo, 

džem nebo sýr.  

    Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také v pobaltských 

zemích se voda  nakupuje v obchodech.  

    V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% 

z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčtovaná 

částka většinou nezahrnuje spropitné.   
 

      čas 
   V Lotyšsku i v Estonsku platí tzv. Východoevropský čas 

(VEČ). Tento čas je posunut oproti našemu času o jednu hodinu, 

a to včetně letního času. Na hranicích mezi Polskem a Litvou je 

třeba posunout ručičky na hodinkách o hodinu napřed. Tento čas 

bude platit také v Lotyšsku a v Estonsku. Platí tedy, že pokud je v ČR 12.00 hodin, v pobaltských zemích je již 

13.00 hodin.  
 

      lékařská péče, pojištění, očkování, důležitá telefonní čísla 
V rámci   akce  není   zajištěno  pojištění.  Zdravotní  pojištění  doporučujeme     uzavřít  u Vaší komerční 

pojišťovny na celou dobu pobytu v zahraničí nebo na internetových stránkách:        

www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

Očkování není třeba. 

Všude je srovnatelná úroveň lékařské péče jako u nás.    

Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba  03  Policie  02  Požárníci 01, vše pak i na čísle 112      

 

      jazyk  
   V pobaltských zemích je úředním jazykem litevština, lotyština a estonština. Téměř všichni obyvatelé těchto 

zemí hovoří (byť neradi) i rusky a mnozí také anglicky.  

 

      oblečení 
    Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Zmínka o oblečení je 

také  v kapitole „Jaké bude počasí? 

 

      jaké bude počasí? 
   V pobaltských zemích bývá v červenci příjemně,  průměrná denní teplota 24 st.C. Při balení svého oblečení  

přibalte také pláštěnku nebo deštník, sluneční brýle, turistickou obuv pro krátké pěší procházky… A samozřejmě 

plavky, trička, krátké kalhoty, opalovací krémy apod. 

          

      bezpečnost 
   V Litvě, Lotyšsku i Estonsku je s opatrností  bezpečno, přesto se  snažte vyvarovat některých skutečností:  
nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, ne-

noste nápadně šperky, fotoaparáty apod.  Místní policie je vstřícná, ale… 

Důležitá tísňová telefonní čísla: 

Hasiči – 01, policie – 02, lékařská záchranná služba – 03., vše pak i na čísle 112 

 

      telekomunikace a pošta 
   Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Pobaltí do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 18.30 hodin ve 

všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu.  
 

      nákupy, clo 
   Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají slušný standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-18.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 až 17.00 hodin.  

Vzhledem k pobytu na územích Evropské unie nevztahují se na nás celní omezení. Nedoporučuje se ovšem ces-

tovat s velkým množstvím alkoholu a s masnými a mléčnými výrobky, stejně jako se zeleninou či ovocem. 

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


 

      měna, doporučené kapesné  
  Měnovou jednotkou Lotyšska, Estonska i Litvy  je euro (EUR).  

Pro cesty přes Polsko je vhodné mít s sebou také polské zloté (cca 50.-PZN). 

Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Eura i polské 

zloté koupíte i u nás v každé bance či v síti směnáren., v České Lípě např. v Tourist-centru (na pěší zóně nebo 

v hypermarketu Albert, v Mladé Boleslavi na autobusovém nádraží apod.) - viz http://www.tourist-centrum.cz/.  

Současné kurzy:  1,-eur = cca 27,- Kč, 1.-PZN = cca 6,50 Kč.  

KAPESNÉ:  včetně kapesného na stravu Vám doporučujeme  vyměnit cca 200.-€ a 50.-PZN. 
 

      elektřina  

    Do sítě je dodáván proud o napětí 220 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Není třeba žádný adaptér. 
 

      doprava, zavazadla  
    Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Zastavujeme na pravidelných zastáv-
kách, kde bude možnost občerstvení a toalet… Zavazadla nejsou takřka omezena. Žádáme jen, abyste nebrali 

objemné předměty jako např. přepravky s pivem apod. 
 

      zastupitelské úřady    
                       Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku: 

Elizabetes iela 29a, Riga 

Tel.: +371/7217814, 7287306 Fax: +371/7217821 

e-mail.: riga@embassy.mzv.cz 

                       Velvyslanectví České republiky v Estonsku: 

Roosikrantsi 11, Tallinn 10119 

Tel.: +372/6274400 Fax: +372/6314716 

e-mail.: tallinn@embassy.mzv.cz 

                        Velvyslanectví České republiky v Litvě: 
Titto gatvé ½, Vilnius 

Tel.: +370/2661040, 2661041 Fax: +370/2661066 

e-mail.: vilnius@embassy.mzv.cz 

                       Velvyslanectví Lotyšska v České republice: 

Hradešínská 3, 101 00 Praha 10     

Tel.:  224252454, 255700881 Fax: 255700800 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  Klidné přípravy a jen hezké 

zážitky z naší společné akce 

přeje za  KTC OVýT Česká Lípa 

         Jaroslav Svoboda, 

                         telefony 702444925 a 799525142 

http://www.tourist-centrum.cz/
mailto:riga@embassy.mzv.cz
mailto:tallinn@embassy.mzv.cz
mailto:vilnius@embassy.mzv.cz

