
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 DOVOLENÁ U MOŘE  

– COSTA BRAVA 

 

9.-16.září 2022 

 
 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 

Barcelona sice přitahuje největší počet turistů, ale se skutečnou tradiční Katalánií se 

setkáte teprve mimo zdejší největší město. Zejména ve venkovských oblastech uslyšíte 

lidi používat katalánštinu a dostanete to nejlepší katalánské jídlo. Zdejší města a vesnice 

působí překvapivě blahobytně, což je důsledek prudkého rozvoje celé oblasti během 

průmyslové revoluce na konci 19.století. V současnosti je Katalánie jedním ze 17 auto-

nomních společenství, ale jeho obyvatlé se z velké části stále cítí být samostatným náro-

dem. Katalánie je oblastí kontrastů. Těšit se můžete na vysoké pyrenejské hory, ale také 

na čistou a příjemně teplou vodu v mělkých zátokách Středozemního moře. Narazíte tu 

na hlučná a okázalá letoviska pobřeží Costa Brava, ale také na poklidné vesnice se sta-

robylými farními kostely skryté ve vnitrozemí. 

 

 

 



INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    v pátek 9.září 2022 v 7.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze, a to v terminálu 2, odletová hala (v pat-

ře) u stánku Informací (po vstupu do haly z parkoviště hned napravo) 
 

      program akce   
1.den – pátek 9.září 2022:  odbavení a v 9.05 hodin odlet s nízkonákladovou leteckou  společností Volotea  do 
Toulouse (přílet v 11.20 hodin, doba letu: 2:15 h). Po odbavení na letišti vyzvednutí mikrobusu a přejezd do  

CARCASSONNE, prohlídka starobylého města a jeho části Cité s pevností obehnanou dvojitou zdí a s věží 

tyčící se nad řekou Aude.  V podvečer pojedeme po dálnici okolo francouzského Perpignanu do Španělska (Ka-

talánie) a večer dojezd na pobřeží do letoviska CALELLA., ubytování a 

nocleh.,                                                                                  

2.den – sobota 10.září 2022: po snídani seznámení s letoviskem 

CALELLA, možnost koupání na plážích u Středozemního moře a pro 

zájemce odpolední výlet na horu a k úchvatnému KLÁŠTERU 

MONTSERRAT (prohlídka baziliky). Cestu ke klášteru si můžete zpestřit 

výjezdem lanovkou nebo horskou ozubnicovou železnicí. Večer návrat do 

místa našeho ubytování a nocleh., 
3.den – neděle 11.září 2022: snídaně v hotelu, možnost pobytu na plážích 

v letovisku CALELLA., pro zájemce celodenní výlet do hlavního města 

Katalánska – BARCELONY. V rámci prohlídky města navštívíme samo-

zřejmě chrám Sagrada Familia, projdeme se po hlavní městské pěší třídě 

Ramblas, navštívíme katedrálu i památník Kryštofa Kolumba, zastavíme se 

u dalších památek na slavného Antoniho Gaudího i na kopci Montjuic, kde 

si prohlédneme místo konání Letních olympijských her 1992. V Barceloně 

toho bude ale samozřejmě daleko víc, návrat do místa ubytování až ve 

večerních hodinách., nocleh., 

4.den – pondělí 12.září 2022: snídaně v hotelu, možnost pobytu na plážích v letovisku CALELLA., pro zájem-

ce celodenní výlet podél pobřeží COSTA BRAVA se zastávkami na těch nejhezčích plážích a s přejezdem podél 
pobřeží až k francouzským hranicím. Na zpáteční cestě zastávka ve městě FIGUERAS, kde si prohlédneme  

město i třetí nejnavštěvovanější muzeum v celém Španělsku – Teatre-Museu Dalí. S životem Salvadora Dalího 

je spojeno takřka celé město, a to i vzhledem k tomu, že se 

právě tady narodil. Návrat do místa ubytování a nocleh., 

5.den – úterý 13.září 2022: snídaně v hotelu, odpočinkový 

den v letovisku CALELLA., možnost pobytu na plážích u 

Středozemního moře., nocleh., 

6.den – středa 14.září 2022: snídaně v hotelu, možnost po-

bytu na plážích v letovisku CALELLA., pro zájemce celo-

denní výlet do PYRENEJÍ. V rámci výletu zastávky na čet-

ných vyhlídkách na velehory, a také zastávka v jednom 

z nejmenších států světa, v ANDOŘE. Po vyhlídkových 
silnicích se večer vrátíme do Calelly na nocleh., 

7.den – čtvrtek 15.září 2022: snídaně v hotelu, celodenní 

možnost pobytu na plážích v letovisku CALELLA., pro zájemce večerní návrat do BARCELONY. Zde čas 

strávíme v centru města., možnost večeře nebp procházek – 

třeba po třídě Rambla. Návrat do místa ubytování v pozdních 

večerních hodinách., nocleh., 

8.den – pátek 16.září 2022:  

časně ráno (v 5.00 hodin) odjedeme na letiště v Toulouse a 

po odbavení odletíme v 11.50 hodin letadlem nízkonáklado-

vé společnosti Volotea přímým letem do Prahy (přílet 

ve 13.55 hodin, doba letu: 2:05 h). 
 

   cestovní formality, vízové pod-

mínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 

Pro odbavení do letadla potřebujeme do 31.srpna 2022 číslo dokladu, se kterým budete cestovat, jeho 

platnost a datum vašeho narození! 

 

 
 



 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno na jednom místě v letovisku Calella na pobřeží Costa Brava. Ubytování je 

zajištěno v hotelu střední kategorie jen nedaleko od pláže ve 2-lůžkových pokojích vybavených toaletou sprchou, 

klimatizací, televizí se satelitními programy a 

s balkonem. 

Stravování: strava formou hotelových snídaní 

(7x). Každý den bude možnost zakoupit potraviny 

v obchodě a v průběhu dne i možnost občerstvení 

v levnějších restauracích a bufetech v letovisku a 

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 září se průměrné DENNÍ teploty na pobřeží Costa Brava pohybují okolo 25 st.C. 
Teplota moře bývá v září kolem 24 st.C. V rámci výletu do Pyrenejí může být chladno, nenechávejte doma miki-

ny a příp. lehké větrovky. 

 

      čas 
Ve Španělsku i Francii platí stejný čas jako v České republice.  
 

 

    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. 
 

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

zinárodní symbol je EUR. Bankovky a cestovní šeky všech 

jiných hlavních světových měn lze směnit v kterékoli ko-

merční bance. Bankovní směnárny jsou i na letištích. Přijímají 

se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný 

kurz: 1.-EUR = cca 25,- Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 hodin. Dopo-

ručujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve směnárnách. 

KAPESNÉ: Na stravu doporučujeme cca 150.-€, 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 potravinové 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. 

Platí bezcelní zóna (Španělsko stejně jako Francie a Česko je součástí EU). 

 

        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 chladné večery a příp. nepro-

mokavé oblečení pro případ deště! Jiné vybavení není třeba (bez pěších túr). 
 

     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 po ostrově, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob a dalším autem pro 5 osob. 

Vzhledem k poměrně malému úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Do letadla je dovoleno 

palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 40x30x20 cm a k tomu zavazadlo k odbavení do váhy 10 kg. Ještě 

upřesním, zda se jedná o zavazadlo k odbavení nebo také na palubu (rozměry 55x40x20 cm). 

POZOR! Nevhodné jsou plastové kufry (skořepinové).. 
 

        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 

ze Španělska do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 

08.30 do 20.30 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“ 
 

 

 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky ve Španělsku: Madrid 

Španělské velvyslanectví v ČR: Praha 6, Pevnostní 9, telefon  257193687 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 16.8.2022. Po zaplacení prosíme o zprávu e-mailem. Děku-

jeme. 
      

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 

 

 

 

                     


