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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

   

Písečné duny v bezprostřední blízkosti baltského pobřeží, nádherné lesy 

a jezera, to vše dělá ze Słowińského národního parku jednu 

z nejatraktivnějších turistických destinací v Polsku. Čeká nás týdenní 

procházka po pobřeží Baltu, přátelská a pohodová atmosféra přístavního 

města Łeba a písečné duny, které navodí pravé saharské pocity. A kro-

mě těchto míst také Gdaňsk, lázeňské Sopoty či největší polský hrad 

Malbork. Pojďme se vydat na tuhle báječnou cestu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       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 POLSKÁ SAHARA                                      

                                   6. – 13.srpna 2022 

 

 

 

                         

 



 
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

      sraz účastníků – odjezdy    
v sobotu 6.srpna 2022 v 6.55 až 7.00 hodin v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky. 

Odjezd z České Lípy v 7.00 hodin a ze Cvikova od čerpací stanice ONO v 7.20 hodin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    program akce   
 

       1.den – sobota 6.srpna 2022: další cesta povede přes Hrádek nad Nisou do Polska a ze Zhořelce po dálnici okolo 

Wroclawi a Lodže do GDAŇSKU. Po příjezdu v podvečerních hodinách ubytování a nocleh.,      

       2.den – neděle 7.srpna 2022: snídaně v hotelu, pobyt v letovisku GDAŇSK s možností slunění na pláži a koupání 
v Baltském moři., odpoledne se podíváme na poloostrov 
WESTERPLATTE. Na poloostrově během dvacátých let 20. století 
postavili Poláci překladiště, které později chránila jejich vojenská 

jednotka. Útokem na ni začaly 1. září 1939 boje druhé světové války. 
Ač Němci měli převahu, a to jak počtem vojáků, tak materiální, doká-
zali jim polští obránci úspěšně vzdorovat po celých sedm dní. Pak se 
ale jejich velitel rozhodl kapitulovat. Na památku těchto obránců, kteří 
jsou v Polsku ceněni pro svou chrabrost, byl roku 1966 na Westerplatte 
vybudován pomník. V podvečer a večer procházka historickým cen-
trem GDAŇSKU. Při této procházce se zastavíme mj. před kostelem 
Panny Marie, projdeme se po Královské cestě, zastavíme se u hradeb 

původního křižáckého hradu, před Staroměstskou radnicí atd., nocleh 
ve stejném hotelu.,   
       3.den - pondělí 8.srpna 2022: snídaně v hotelu, pobyt v letovisku GDAŇSK s možností slunění na pláži a koupání 
v Baltském moři., odpoledne procházka letoviskem a mořskými lázněmi SOPOTY, kde dojdeme mj. na 512 metrů dlouhé (v 
Polsku nejdelší) molo…, nocleh ve stejném hotelu.,   
       4.den – úterý 9.srpna 2022: snídaně v hotelu, pobyt v letovisku GDAŇSK s možností slunění na pláži a koupání 
v Baltském moři., odpoledne pro zájemce výlet na hrad MALBORK, který je skvělou památkou obranných středověkých 
staveb, obehnaných hradbami s obrannými baštami. V podvečer si ještě prohlédneme starou část města Malbork.  Nocleh ve 

stejném hotelu.,   
       5.den – středa 10.srpna 2022: snídaně v hotelu, poté celodenní výlet do 
SLOVIŇSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU. V rámci výletu navštívíme 
lázeňské městečko LEBA. Více než polovinu parku zabírají Lebské a Gard-
novo jezero s řadou chráněných živočichů. Jsou tu i neprostupné listnaté lesy 
a rašeliniště. Na ně navazuje POLSKÁ SAHARA – největší pohyblivé 
písečné duny Evropy (ročně se posouvají o 2-12 metrů). Nejmohutnější 
z nich, Lacka Góra, se vypíná do výše 42 metrů nad mořskou hladinou! Při 
zpáteční cestě zastávka v GDYNI s procházkou po starém městě. Nocleh ve 

stejném hotelu.,   
        6.den – čtvrtek 

11.srpna 2022: snídaně 
v hotelu, po snídani 
celodenní výlet 

s koupáním na HELSKÉ KOSE. V rámci výletu se kromě koupání a 
slunění na nekonečných písečných plážích podíváme také do malého 
městečka HEL na staré rybářské domy se štíty a na starý gotický kostel. 

Helskou kosu projedeme až na její samotný konec. Návrat zpět do místa 
ubytování můžete absolvovat lodí nebo naším mikrobusem., nocleh ve 
stejném hotelu.,   
       7.den – pátek 12.srpna 2022: snídaně v hotelu, pobyt v letovisku  
GDAŇSK s možností slunění na pláži a koupání v Baltském moři., 
poslední večer budete mít možnost strávit přímo v centru starobylého 
GDAŇSKU., nocleh ve stejném hotelu., 
        8.den – sobota 13.srpna 2022: snídaně a celodenní přejezd po dálnicích v Polsku (okolo Lodže a Wroclawi cesta do 

Česka). Předpokládaný návrat do České Lípy je ve 20.00 hodin. Prosím zpáteční časy příjezdů přijměte bez záruky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka


 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ 

INFORMACE K AKCI 
 
 

 

 

 

        cestovní formality 
   Pro cestu je třeba platný cestovní pas nebo platná ID karta (občanský průkaz). 
 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

   Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelu v městě Gdaňsk, a to ve 

2-, příp. 3-lůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny sociálním zaří-

zením.    

    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 Polsku se voda  

nakupuje v obchodech.  

    V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, zále-
ží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčtovaná částka většinou neza-

hrnuje spropitné.   

 

     jazyk  
   V Polsku je úředním jazykem polština, hodně obyvatel ovládá také angličtinu, příp. němčinu…   

 

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

v kapitole „Jaké bude počasí?“ 

 

      jaké bude počasí? 
U Baltu bývá v srpnu teplo, průměrná denní teplota 25 st.C, u moře 30 st.C. Při balení svého oblečení přibalte 

také pláštěnku nebo deštník, sluneční brýle, plavky… 

          

     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 hodin.  

Celní předpisy platí stejné pro celou Evropskou unii. 
  

      čas 
   V Polsku platí stejný čas jako u nás vč. letního. 
 

      lékařská péče, pojištění, oč-

kování, 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. 

V Polsku je zdravotnictví na slušné úrovni. Důležitá telefonní čísla: 

Záchranná služba  03        Policie  02     Požárníci 01 

 

      měna, doporučené kapesné  
Měnovou jednotkou Polska je polský zlotý (PZN). Polské peníze doporučuji směnit již u nás ve směnárnách či 

bankách. 

Současné kurzy: 1.-PZN = cca 5.50 Kč 

KAPESNÉ: celkem, včetně kapesného na stravu, Vám doporučujeme vyměnit cca 600.-PZN. 

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


 

      bezpečnost 
   V Polsku je s opatrností bezpečno, přesto se snažte vyvarovat některých skutečností: nezacházejte na opuštěná 

místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoa-

paráty apod.    

 

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

z Polska do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 17.30 hodin ve 

všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu.  
 

      elektřina  

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

      doprava  
    Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Zastavujeme na pravidelných zastáv-

kách, kde bude možnost občerstvení a toalet. 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Polsku: 

Warszawa, ul.Koszykowa 18, 00-555 Warszawa 

Tel.: +48/226287221-5 Fax: +48226219898 
 

        

 

  Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce 

přeje za  KTC OVýT Česká Lípa                                 

Jaroslav Svoboda, telefon 702444925 

 

 

 

  
 

  
 

S OVýTem DOVOLENÁ U MOŘE 2023 – SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

s výlety mj. i do Istanbulu 


