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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 660/21 

 

 

POD ŠTÍTY JULSKÝCH ALP 
Na zájezd jsou volná místa. 

 

Cyklistické putování pod zářivě bílými vápencovými štíty Julských Alp s možností pěší turis-
tiky. Čekají vás kouzelné doliny a pěkné cyklostezky. Najdete zde romantická zákoutí s jeze-
ry, vodopády a nedotčenou přírodu. Krásné malebné vesnice mají svůj osobitý ráz a jsou vy-
zdobeny typickými sušáky na seno. Hotelový bazén bude potvrzen v upřesňujících pokynech 
před zájezdem. 

Covid 19: prosíme o informaci (e-mailem nebo telefonicky 8:00 – 16:00) jestli do začátku zájezdu jste očková-

ni (podrobnosti níže), či jste prodělali nemoc covid 19, nebo si budete zajišťovat PCR test.  

Slovinsko má omezení pro vstup do země, pro pobyt v hotelech a návštěvy restaurací. 

V případě, že nejste očkovaní a neprodělali jste nemoc, je nutný negativní test. V době překročení hranice se 

musíte vejít od absolvování PCR, případně můžete mít antigenní test, který má platnost 48 hodin.    

Můžete mít i doklad (němčina, angličtina), že jste prodělali nemoc v posledních 6 měsících, nebo máte zjištěné 

neutralizační protilátky v posledních 3 měsících. Výjimku mají pouze děti do 10 let, které se prokazovat ne-

musejí.  

Pro využití ubytovacích a stravovacích zařízení musí osoby starší 18 let doložit doklad o bezinfekčnosti. Tím je 

považováno očkování (nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfzer/BioNTech, nejméně 

14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna, nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Vaxzevria, nejméně 14 dní 

od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson), prodělání nemoci v posledních 6 měsí-

cích, nebo negativní test. Test musí být obnovován. Antigenní test z odběrového místa musí být obnovován 

každých 48 hodin. Cena testu stojí 20 €, s ubytovací kartou hotelu Alpine Špik 15 €. Ve vnitřních prostorech 

jsou nutné respirátory. 

Slovinsko je aktuálně Českem řazeno mezi zelené země. Po návratu ze zájezdu je nutné si do 5 dní zajistit anti-

genní test. Dva PCR testy a čtyři antigenní testy v měsíci jsou zdarma. 

Nezapomeňte doma Certifikát EU COVID – 19 o absolvování očkování či PCR nebo antigenního testu, případ-

ně doklad o prodělané nemoci. Můžete si ho vytisknout z webových stránek https://ocko.uzis.cz. Můžete mít 

elektronickou verzi či certifikát nahraný v mobilní aplikaci Tečka. 

Podrobné informace najdete na webových stránkách https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021/slovinsko. 

Odjezd: sobota 24. 7. 2021.  

Nástupní místa: Hradec Králové, vlakové nádraží stanoviště I 16:00, Hořice, autobusové nádraží 16:40, 

Lázně Bělohrad, kancelář CK 17:15, Jičín, autobusové nádraží 17.45 hodin, Praha – Černý Most, sraz u 

vchodu do nákupního centra Makro 19.00 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu 

cca 50 m).  

Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní místo 

nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: čtvrtek 29. 7. 2021.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 8.00 hodin.   

Přeprava: zajišťuje dopravní společnost AD – Zikmund, klimatizovaným autobusem, transport kol je zajištěn 

na speciálním vleku určeném k zájezdové přepravě kol.  
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Průvodce: Jiří Tichý, tel. číslo 731 552 566. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, 

zasílejte 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), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatků, úrazu a ztrá-

tu zavazadel za celkovou cenu 180,- Kč.  

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

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu. Děti musí mít svůj 

vlastní cestovní pas. 

Zavazadla: vhodné jsou skladné tašky, kletry 

nebo menší batohy a lehké příruční zavazadlo do 

autobusu.  

Ubytování: hotelový resort Alpine Špik, dvou-

lůžkové pokoje s příslušenstvím. 

Stravování: je zajištěna polopenze. 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý popla-

tek 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. 

Vstupné: Vodopád Savica - 3 €, lanovka na Orlova Glava (Vogel) - 24 € (dospělí), 21 € (senioři, studenti), 12 € 

(děti do 15 let). Lanovka na Monte Santo di Lussari 1788 m 15 €. 

Trasy: náročnost lehká až středně těžká – základní trasy (mimo Vršiče) bez výrazného stoupání. Povrch je pře-

vážně asfaltový, místy jemná šotolina. Jednotlivé trasy jsou v údolích vedeny po cykloturisticky značených 

cestách. Cyklotrasy jsou dobře značeny.  

Vybavení: běžné pro poznávací cykloturistický zájezd. Vhodná jsou trekkingová, příp. horská kola. Cyklistická 

helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní lékárničku. 

Účastníci obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.   

Program: 

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost nástupu v jižních Čechách. Noční přesun. 

2. den: cyklotrasa Gozd Martuljek (hotel) - Kranjska Gora – sedlo Vršič a stejnou cestou zpět, celkem 35 km. 

Na trase je v délce 10 km stoupání a převýšení 800 m. Účastníci na to mají prakticky celý den. Alternativně 

pěší turistika.  

VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený slovinský průsmyk. Vycházka na vrchol Vršič 1737 m kolem pozůstatků 

bojů z 1. světové války. Vycházka z místa ubytování k hezkému vodopádu. 

3. den: cyklotrasa Rateče – Tarvisio - Camporosso -Tarvisio – Lago di Fusine – Planica – Kranjska Gora – 

Gozd Martuljek (hotel), celkem 52 km.  

CAMPOROSSO – možnost výletu lanovkou na Monte Santo di Lussari 1788 m. Poutní místo, kde byla nale-

zena socha Matky Boží. Panoramatické výhledy. Horská vesnička přímo na vrcholu hory s útulnými hospůd-

kami a obchůdky. LAGHI DI FUSINE – romantická vycházka jedinečnou přírodní rezervací podle jezer. 

PLANICE – skokanské středisko s mamutím můstkem. KRANJSKA GORA – rekreační středisko. 

4. den: cyklotrasa Gozd Martuljek (hotel) – Mojstrana – Sava Dolinka - Bled, celkem 35 km. Možnost odbočky 

k vodopádu Peričnik + 10 km.  

MOJSTRANA – zastávka a vycházka u vodopádu Peričnik. BLED – prohlídka rekreačního letoviska s maje-

státním hradem, který se tyčí na skále vysoko nad jezerem. Možnost vykoupání v jezeře nebo výlet na ostrůvek 

Blejski otok (možnost zapůjčení pramice) s poutním kostelem. BLEDSKÉ JEZERO – je ledovcového původu, 

uloženo v malebné kotlině, díky vlivu minerálních pramenů je voda příjemně teplá – až 26OC.  

5. den: cyklotrasa Bled – Ribčev Laz - Bohinjské jezero – Savica, celkem 35 km.  



 

 

RIBČEV LAZ – romantické letovisko. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové jezero, možnost zapůjčení 

loďky nebo čas na koupání. VOGEL 1922 m – lanovkou do výšky 1540 m na vrchol Orlova Glava, lehká túra 

po hřebeni nebo na vrchol Šija (v případě větší skupiny zájemců možnost výstup až na samotný Vogel – výstup 

tam i zpět - 4 hodiny). Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich dominantou Triglavem. SAVICA – vycházka 

k 60 m vysokému vodopádu.  

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

6. den: návrat v ranních hodinách  


