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Na zájezd je několik volných míst. 

Památky i kouzelná příroda. 

Poznávací zájezd s lehkou turistikou do nejvýchodnějších koutů bývalého Československa. Najdeme 
zde ráj pro turisty – panenskou přírodu s čistými potoky, solná jezírka a vysokohorské poloniny a milé 
domorodce. Pojďte poznávat dnešní tvář Podkarpatské Rusi. Vydejte se s námi do horských sedel za 
pomoci horských vozů. Pak už snadno dosáhnete vrcholů. Čekají vás i návštěvy dřevěných horských 
obcí, podhorských měst a pravoslavných kostelíků i rázovité hospůdky.    

Odjezd: sobota 29. 6. 2019.  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 6.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 6.40 hodin, Lázně Bě-

lohrad, kancelář CK 7.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 7.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – sta-

noviště I. 8.00 hodin, Vysoké Mýto, autobusové nádraží 8.40 hodin, Olomouc, zastávka MHD na hlavní ulici při 

autobusovém nádraží 10.15 hodin.  

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil, doporučujeme využít vlaku s odjezdem z Liberce 

4.29 hodin a s příjezdem do Staré Paky 6.25 hodin.  

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku č. 951 s odjezdem Praha hl. n. v 6.06 hodin a s příjezdem do 

Hradce Králové v 7.51 hodin. Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus 

čeká na případné zpoždění těchto vlaků. 

Účastníci, jejichž bydliště není na trase zájezdového autobusu, by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu, 

případně upřesnit i spoj hromadného dopravního prostředku, kterým se na místo nástupu chtějí dopravit. To pro pří-

pad jeho zpoždění.                               

Návrat: sobota 6. 7. 2019. 

Předpokládaný příjezd do Hradce Králové ve 20.00 hodin (odjezd rychlíku do Prahy ve 20.08 hodin), Staré Paky 

21.30 hodin (odjezd rychlíku do Liberce ve 22.35 hodin).  

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem s bezpečnostními pásy na všech sedadlech, s toaletou a možností 

klasického občerstvení zajišťuje dopravní společnost AD – ZIKMUND Jičín 

Průvodcem je Tomáš Horák, tel. 732 952 343. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, zasí-

lejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu 

zavazadel za celkovou cenu 192,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení. Bezcelně lze z Ukrajiny vyvézt 1 l tvrdého alkoholu, 

2 l vína, 5 l piva, 2 krabičky cigaret, potraviny pro osobní potřebu do výše 50 €. 

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území Ukrajiny 

s platným cestovním pasem s platnosti minimálně 3 měsíce po návratu z Ukraji-

ny. Děti musí mít svůj vlastní cestovní pas. Doporučujeme pro případ ztráty ces-

tovního pasu vézt s sebou kopii cestovního pasu a 2 fotografie uložené odděleně 

od cestovního dokladu. Na občanský průkaz není možné na Ukrajinu cestovat. 

Ubytování a stravování: rozepsáno v programu.   

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je 

nutné uhradit doplatek podle Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před 

nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni na vyzvání 

předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 
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Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s turistikou, doporučujeme osobní lékárničku. Lze dobíjet fotoaparáty, vi-

deokamery, mobilní telefony. Pro kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro ploché dvoukolíkové zástrčky 

adaptér nutný není. V obchodech je dnes již solidní výběr potravin ve stejné ceně jako u nás, případně nižší.  

Měna u kurz: 1 ukrajinskou hřivnu (UAH) pořídíte za 0,85 Kč. Za 1 € pořídíte 30 UAH. Kurz je velmi pohyblivý. 

Vždy je výhodné vyměnit EUR na hřivny než české koruny na hřivny. Ve městech jsou k dispozici bankomaty. 

Vhodnější je měnit hřivny až na Ukrajině. 1 hřivna je 100 kopějek. 

Jako minimální kapesné na celou dobu pobytu budete potřebovat asi 60 € na vstupy a drobné nákupy suvenýrů, pří-

padně občerstvení. Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou průkazku ISIC. 

Některé ceny: hlavní jídlo 70 UAH, boršč 25 UAH, šašlik 50 UAH, pivo 12 – 15 UAH, láhev vodky cca 50 UAH, 

káva v restauraci 15 UAH, kebab 40 UAH, chleba 10 UAH, sýr typu Hermelín 25 UAH. 

Jedna cesta gruzavikem do hor přijde asi na 200 hřiven. 

Honorární konzulát ČR v Užhorodě 

Adresa: ul. Hruševskoho 62, 88015, Užhorod 

Telefon: +38 (0312) 66-94-53        Fax: +38 (0312) 66-94-54      E-mail: otto_tpp@tpp.uzhgorod.ua 

Vedoucí úřadu: Otto KOVČAR, honorární konzul     Konzulární působnost: Zakarpatská oblast 

Provozní hodiny úřadu: Po, Út, Čt:  10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 

Poloniny, roubené salaše se šindelovými střechami, stáda ovcí a vesničky rozeseté po kopcích. Na Podkarpatské 

Rusi byla a je zcela bezpečná situace. Problémy východní Ukrajiny se Podkarpatské Rusi nikdy nedotkly. Poznávací 

zájezd do západní části Podkarpatské Rusi. Ta pro nás představuje vzpomínku na prvorepublikové Československo 

a na Nikolu Šuhaje loupežníka. Kromě obou známých měst se spoustou památek zde najdete poloniny, roubené sala-

še se šindelovými střechami, stáda ovcí a vesničky rozeseté po kopcích. 

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu i v Olomouci. Přesun na východní Slovensko. SPIŠSKÝ 

HRAD – zastávka s možností prohlídky rozlehlého hradu. Hotel Družba Michalovce včetně snídaně. 

2. den: přejezd na Ukrajinu. SOLOTVINA – oblast se solnými doly, možnost vykoupání ve slaném jezeře, které se 

také nazývá ukrajinské Mrtvé moře. CHUST – zřícenina středověkého hradu, stopy Čechů na každém kroku. RA-

CHOV – nejvýše položené město na Ukrajině, nejvýznamnější středisko cestovního ruchu, ubytování v hotelu, který 

postavili Češi a kde bydlel T. G. Masaryk. Hotel Europa Rachov včetně polopenze. 

3. den: ČERNÁ HORA – fakultativní výlet do horské skupiny terénními auty (gruzaviky). Možnost horské turisti-

ky trasy s přihlédnutím ke zdatnosti účastníků. Černá Hora je nejvyšším ukrajinským pohořím. SVIDOVEC – 

BLIŽNICA – vrcholek nad nejvýše položeným zimním lyžařským střediskem Dragobrat, nádherné výhledy, celko-

vé převýšení 500 m, 4 hodiny. JASIŇA – poslední rychlíková stanice v prvorepublikovém Československu, hucul-

ské muzeum a dřevěný kostelík. TRUFANEC – pěkný vodopád. Hotel Europa Rachov včetně polopenze. 

4. den: HOVERLA 2061 m – fakultativní výlet do hor terénními auty (gruzaviky). Lehký výstup na nejvyšší horu 

Ukrajiny, která je součástí Karpatského národního parku, 400 m převýšení, 4 hodiny. Kruhový výhled. Hotel Europa 

Rachov včetně polopenze. 

5. den: ČERNÁ HORA – fakultativní výlet terénními automobily (gruzaviky). POP IVAN ČERNOHORSKÝ 

2022 m – nejvýchodnější hranice bývalého Československa, zříceniny meteorologické observatoře opředené legen-

dami a tajemstvími. Salaše, neobydlená krajina, kruhové výhledy, romantická údolí. Obtížnost tras s přihlédnutím ke 

zdatnosti účastníků. Hotel Europa Rachov včetně polopenze. 

6. den: SINĚVIRSKÉ JEZERO – největší jezero na Podkarpatské Rusi opředeno zajímavou pověstí, kouzelný 

národní park, lehká túra. KOLOČAVA – rodná obec Nikoly Šuhaje loupežníka, malé muzeum Ivana Olbrachta, 

hroby Nikoly Šuhaje a českých četníků, skanzen úzkokolejky. Hotel Star včetně snídaně. 

7. den: MUKAČEVO – prohlídka historického jádra města. Na místním tržišti nakoupíte, nač si vzpomenete. PA-

LANOK – majestátní pohraniční hrad s bohatou historií, muzeum. UŽHOROD – prohlídka města – české stopy 

patrné všude, památníky Masaryka a Štefánika, nábřežní promenáda, hrad s muzeem karpatské přírody, skanzen 

s exponáty ze všech oblastí Podkarpatské Rusi, folklor. Ve večerních hodinách přesun na Slovensko. Hotel Družba 

Michalovce včetně snídaně. 

8. den: celodenní přesun přes Slovensko, návrat v podvečerních hodinách.  

 

Za příplatek možnost večeří na Slovensku. Nutno nahlásit nejpozději do 14.6.2019.  

Příplatek za večeře na Slovensku lze uhradit během zájezdu. 

Při cestě tam: polévka brokolicový krém, maso 2 barev na žampionech, rýže, hranolky, zeleninová obloha – 175,- 

Kč 

Při cestě zpět: rajčatová polévka, plněný kuřecí řízek, bramborové pyré, míchaný zeleninový salát, jablkový štrdl - 

225,- Kč. 

Není možný výběr z jídelního lístku, večeře musí být nahlášené předem 
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