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

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tušíte, kde byste mohli najít nejvíce zámků na kilometr čtvereční? Nebojte se, netřeba 

dlouho hádat. Touto nálepkou se může chlubit část povodí francouzské řeky Loiry. 

Tato řeka byla ještě před dvěma sty lety důležitou dopravní tepnou, avšak dnes se už po 

ní necestuje, obchodní lodě ani vojsko se po ní už dávno neplaví. 

Nicméně stále měří přes jeden tisíc kilometrů a její povodí zabírá více než pětinu rozlo-

hy Francie. Jelikož jde o velkou oblast, naším tipem pro poznávací dovolenou romanticky 

naladěných turistů je region CentreVal de Loire, přesněji oblast táhnoucí se zhruba od 

města Orléans po město Angers. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ 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 PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE 

 

2.-6.června 2022 

 
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

 

 



      sraz účastníků a odjezdy 
ve čtvrtek 2.června 2022 v 6.00 hodin v České Lípě před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky nebo 
v dalších místech odjezdů. Odjezd z České Lípy v 6.00 hodin. 

Další odjezdy: Cvikov – náměstí (před MěÚ) v 5.30 h  
 

      program akce   
1.den – čtvrtek 2.června 2022: další cesta povede přes Prahu a okolo Plzně na hranice s Německem (Rozvadov) 

a přes Bavorsko na hranice s Francií. Cca v 15.00 hodin příjezd do ŠTRASBURKU. Zde se podíváme ke kated-

rále Notre Dame a do romantické čtvrti Petite France. Později mikrobusem zastavíme i u sídla Evropského par-
lamentu. Večer ubytování a nocleh.,   

2.den – pátek 3.června 2022: snídaně., dopoledne přejezd ze Štrasbur-

ku krajem Champagne a okolo Remeše do  PAŘÍŽE., prohlídka hlav-

ního města Francie s okružní jízdou městem přes náměstí Bastila 

k Louvre a na náměstí Concorde. Dále průjezd okolo Invalidovny na 

Champs Elyseés a po této třídě příjezd k Vítěznému oblouku na náměstí 

Place Charles de Goulle. Okruh po Paříži pokračuje do moderní čtvrti 

La Défense. Podvečer strávíme na Martových polích v oblasti Eiffelovy 

věže (možnost návštěvy). Ubytování na okraji města a nocleh.,  

3.den – sobota 4.června 2022: po snídani se vydáme k Loiře a 

v průběhu dne navštívíme zámky v BLOIS a v AMBOISE, večer si 

ještě prohlédneme město TOURS, na jehož okraji strávíme další noc., 
4.den – neděle 5.června 2022: snídaně., dnes nás budou čekat ty nej-

hezčí zámky na řece Loiře. Patří k nim bezesporu zámek položený na 

vodních kanálech, zámek  CHENONCEAUX či zámek 

CHAMBORD nebo CHEVERNY. V podvečer se vrátíme do 

metropole, do PAŘÍŽE, abychom se podívali do čtvrti 

Montmartre a k bazilice Sacre-Couer a budete-li mít zájem, 

bude možnost večerní projížďky lodí po Seině. Později večer 

ubytování a nocleh., 

5.den – pondělí 6.června 2022: snídaně., zastávka u katedrá-

ly v REMEŠI., poté celodenní přejezd okolo Mét do Němec-

ka a okolo Heilbronnu a Norimberka návrat do Česka. Večer 
návrat do 23.00 hodin do České Lípy a ve 23.30 hodin do 

Cvikova. Časy příjezdů bez záruky! 
 

 

   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 4x v hotelech** ve Štrasburku, Paříži a v Tours, a to ve 2-lůžkových poko-

jích  s příslušenstvím (sprcha, WC). Součástí vybavení je také povlečení a ručníky. 

Stravování: strava formou snídaní (4x) v místech ubytování. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná 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 zdej-
ší 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, taxikářům, hotelové obsluze a obslu-

ze čerpacích stanic. 
  

     doprava  
Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob.  
 

 

      čas                                               
Ve Francii platí stejný čas jako u nás. 
 

 

 

 

 



       jaké bude počasí? 
V navštíveném období bývají v centrální oblasti Francie dny slunečné a teplotně podobné jako u nás.  Průměrné 
DENNÍ teploty se pohybují okolo 25 st.C. Pro případ deště vezměte s sebou již z domova pláštěnky nebo sklá-

dací deštníky. Nezapomeňte ani na ochranu kůže (krém na opalování) a na ochranu hlavy proti slunečnímu záře-

ní (kšiltovku). 
 

 

 

    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 speci-

álních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský předpis na ně.  

ZVLÁŠTNÍ OČKOVÁNÍ NENÍ POVINNÉ.                                   

INFORMACE OHLEDNĚ PODMÍNEK V SOUVISLOSTI 

S PANDEMIÍ COVID-19 pošlu později (až budou známy aktu-

ální podmínky pro náš termín). 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označované €., 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 25,-Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.00-16.00 hodin, v pátek jen 

do 15.00 hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance 

nebo ve směnárnách. 

KAPESNÉ: na vstupenky doporučujeme (Eiffelova věž, 2-3 zámky 

a loď po Seině) 90.-€, na stravu  cca 140.-€  a  na suvenýry částku 

podle Vašeho uvážení.  
 

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

dard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. Jejich součástí jsou i 
potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-sobota 09.00-21.00 hodin. Ostatní obchody býva-

jí otevřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin.  

Francie je součástí Evropské unie, tudíž se na nás nevztahují celní předpisy. 

Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky. 
 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy pro návštěvu církevních pamětihodností a pevná obuv pro procházky po 

městech. Nezapomeňte teplejší oděv pro případné chladnější večery. 
 

     bezpečnost 
Francie je bezpečnou zemí, kde nedochází ke kriminálním 

událostem. Přesto doporučujeme - choďte spíše ve skupi-

nách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění 

sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenos-

te nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a 

lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 112.  
 

        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 automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 
z Francie do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 07.30 

do 18.00 hodin (hlavní pošty až do 20.00 hodin) a od 07.30 do 14.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky 

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



      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví ČR v zahraničí: Velvyslanectví České republiky ve Francii: 15, Avenue Charles Floquet, 75007 

Paris, telefony: +331/40651300, nouzová linka: +33/6077764394 

 

        doplatek startovného 
Pokud jste neplatili ještě doplatek startovného, prosíme o platbu do 10.května 2022. Účet č. 4260212083/0800,  

současně pošlete zprávu o zaplacení e-mailem. Doplatek je vesměs 4900.-Kč. Děkujeme. 
 
 

 

   Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší společné akce 

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon +420702444925 

 

 

  
 

 


