
      Vážení přátelé, zdravím Vás, kteří cestujete na akci 

     

       S OVýTem VELIKONOCE NA SLOVENSKU 
 

        Posílám Vám bližší pokyny k naší společné akci. 

  

- NEZAPOMEŇTE NA DOBRÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI A 

ZRANĚNÍ! 
 

   Dnes asi nejlepší pojištění zahrnující i onemocnění covidem a náhradu za 

náhradní letenky pro cestu zpět do výše 20000.-Kč (s 20-ti % spoluúčastí) nabízí 

pojišťovna AXA:  

www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.  

   Pojištění pro osoby do 69-ti let stojí:  208.-Kč 

   Pojištění pro osoby od 70-ti let stojí:  416.-Kč 

   Na požádání Vám pojištění zajistím. Pokud jste již o pojištění požádali, eviduji 

to a pojištění máte připraveno. O pojištění se přihlaste do 30.3.2022. 

  

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS NEBO ID KARTU  

Pro tuto cestu si, prosím, udělejte pro svou jistotu i kopii hlavní stránky 

cestovního pasu nebo ID karty (občanský průkaz)., 
 

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

                              Covid-19:  

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE JSME VŠICHNI OČKOVÁNI MIN. 2 DÁVKAMI 

VAKCÍNY NA COVID-19 

(ne dříve než 270 dní před odjezdem a ne později než 14 dní před 

odjezdem), 

v tom případě je třeba vyplnit pouze příjezdový formulář pro Slovensko, 

který Vám připravím.  

 

Informace z MZV: 

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím 

formuláře http://korona.gov.sk/ehranica (systém vyžaduje vyplnění adresy pobytu na Slovensku, 

byť dočasného) a doklad o očkování či prodělání onemocnění COVID-19. Platnost certifikátu o 

očkování je 9 měsíců; platnost certifikátu o prodělání nemoci je 180 dnů.  
PRO NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY NENÍ TŘEBA OD 18.3.2022 NIC. 

NEZAPOMEŇTE VZÍT CERTIFIKÁTY O OČKOVÁNÍ NEBO O PRODĚLANÉ 

NEMOCI S SEBOU! 

           

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

https://www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/?externalpartner=03001037&gclid=CjwKCAiAjp6BBhAIEiwAkO9Wum7ReFIN_QMy9mOpJyQW_YJmu0R8eLTGAMg_CFvYEPKheHr79BqBiRoC-c4QAvD_BwE
http://korona.gov.sk/ehranica


 

 

 

        

- program: 

   1.den - pátek 15.dubna (Velký pátek, st.svátek): odjezd ze Cvikova z 

náměstí (od MěÚ) v 7.30 hodin, z  České Lípy od KD Crystal v Parku generála 

Heliodora Píky v 8.00 hodin. Cesta na Slovensko přes Hradec Králové, Olomouc a 

Rožnov pod Rahoštěm. Odpoledne zastávka v BYTČI a prohlídka Sobášného 

paláce. V podvečer příjezd do Rajeckých Teplic., ubytování v hotelu a možnost 

návštěvy termálního koupaliště. Nocleh.,   

2.den - sobota 16.dubna: snídaně a po ní pěší túra: Rajecké Teplice - Skalky 

- Lietavský hrad (možnost prohlídky) - Lietavská Lúčka - Slnečné skály - 

Poluvsie, nádr. 

Z Poluvsie do Rajeckých Teplic vlakem (doba jízdy: 3 minuty).,  

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/radupucedu 

Délka trasy: 17.7 km  Stoupání: 972 m  Klesání: 971 m 

Možnost zkrácení a z Lietavské Lúčky přejezd vlakem do Rajeckých Teplic (celé 

11.1 km) a odpoledne návštěva Slnečných skal mikrobusem., 

v podvečer možnost návštěvy termálního koupaliště., 

Nocleh ve stejném hotelu., 

3.den - neděle 17.dubna 2022 (Neděle Velikonoční, st.svátek): snídaně, 

přesun mikrobusem cca 7 km do RAJCE (znáte stáčenou vodu Rajec? Je odtud!) a 

pěší túra: Rajec - rozhledna Dubová - Chaty pod Žibriďom - Zbyňovská skalní 

jehla - Kopanice - Rajecké Teplice., odpoledne a v podvečer možnost návštěvy 

termálního koupaliště., 

Mapka trasy: https://mapy.cz/s/beromokasa 

Délka trasy: 12,6 km   Stoupání: 492 m  Klesání: 528 m 

Nocleh ve stejném hotelu., 

4.den - pondělí 18.dubna 2022 (Pondělí Velikonoční, st.svátek): snídaně a 

výlet mikrobusem do RAJECKÉ LESNÉ, kde navštívíme největší vyřezávaný 

betlém v Evropě., poté zastávka v rázovité slovenské obci ČIČMANY, která je 

zapsána na Seznam světového kulturního a historického bohatství UNESCO. 

Procházka kolem tradičních malovaných dřevěnic. Po poledni možnost 

prohlídky pohádkového zámku BOJNICE. 

V odpoledních hodinách cesta přes Trenčín a kolem Brna a Kolína a přes Mladou 

Boleslav do České Lípy a Cvikova., předpokládaný příjezd do 21.00, resp. do 21.30 

hodin. 
 
 
 
 

https://mapy.cz/s/radupucedu
https://mapy.cz/s/beromokasa


- očkování: 

   kromě očkování na covid-19 není další očkování povinné, ale 

doporučené: 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 po 10-ti letech 
 

- kapesné: pro jízdné ve vlaku a na vstupenky do historických památek je třeba 

cca 20.-€, na stravu doporučujeme cca 70.- až 100.-€., 

- ubytování v Rajeckých Teplicích:  ubytování máme zajištěno na jednom místě, 

a to ve stylovém hotelu střední kategorie (hotel Encian, adresa Osloboditelov 90, 

Rajecké Teplice), a to ve 2-lůžkových, pokojích s příslušenstvím., hotel Encián se 

nachází u Labutího jezírka v Rajeckých Teplicích, 100 metrů od termálních lázní Aphrodite, a nabízí 

restauraci s barem, pokoje vybavené satelitní TV s plochou obrazovkou a lednicí a ve všech 

prostorách bezplatné Wi-Fi.Všechny pokoje v hotelu Encián mají vlastní koupelnu s toaletními 

potřebami a fénem. Z některých se otevírá výhled na jezírko.V restauraci hotelu Encian se podávají 

slovenská a mezinárodní jídla a grilované speciality.Na místě si lze pronajmout jízdní kola využívat 

neplacené soukromé parkoviště. Autobusové a vlakové nádraží odtud leží 400 metrů. 

- snídaně: snídaně v hotelu (3x) 

- doplatek startovného: 

   pokud jste ještě neplatili zbytek startovného, prosím o zaplacení doplatku 

(4820.-Kč) do 30.3.2022 na účet: 4260212083/0800 nebo raději v hotovosti (do 

telefonické domluvě). Po odeslání prosím o zprávu e-mailem, abych platbu 

zapsal. 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.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/rajec-rajecke-udoli-rajecke-teplice-mala-

fatra-zilinska-kotlina-slovensko-poluvsianska-skalna-ihla-

h.A190429_101221_kolem-sveta_hig 

www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/letni-pohoda-ve-slovenskych-

laznich.A030616_091056_igcechy_tom 

www.novinky.cz/cestovani/clanek/panoramaticky-betlem-v-rajecke-lesne-je-

veselou-oslavou-slovenskeho-zivota-40345430 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/zloutenka-typu-b
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/brisni-tyfus
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/tetanus
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html


www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/bojnice-nejkrasnejsi-zamek-ve-stredni-

evrope.A050715_151815_igsvet_tom 

www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/clanek/nejlepsim-cesko-slovenskym-

turistickym-lakadlem-je-zamek-bojnice-153902 

 

- předpověď počasí: 
www.weatheronline.cz/weather/maps/city?WMO=b3726%26LEVEL%3D100&LANG=cz 

 

 

 

Dovoluji si ještě upozornit, že případně vzniklé vícenáklady budou rovnoměrně 

rozděleny na všechny účastníky akce (ještě nikdy to nebylo víc než 8% z výše 

startovného)., 

 

 

 

     A ještě jedna věc: pojďme si slíbit, že...  

                               ...zanecháme doma všechny pracovní záležitosti, 

           zapomeneme na pár dní na vlastní starosti, pokud jakékoliv máme 

  a slibme si i to, že v průběhu naší akce nebudeme řešit žádné politické otázky. 

                      Byla by totiž škoda kazit si čas dovolené, ne?  

                      

          

                                  
 

https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/408100-nejoriginalnejsi-cesty-po-usa-vedou-skrz-piskovcove-skaly-i-mista-atomovych-vybuchu.html

