
Zájezd Pobaltí - upřesnění 
 
 
Termín:   11.  - 16.května 2008 
 
Sraz: neděle 11.6.2008, 21:15, Hypernova Severní Terasa    
 
Čas odjezdu:  přistavení autobusu ve 21.15 hod, odjezd ve 21.30 hod  
                        
Doprava: prodej teplých a studených nápojů za Kč 
 
Program: 

 1.den:   odjezd v podvečerních hodinách, transfer do Polska 
       2.den:  ráno příjezd do VARŠAVY, prohlídka (Staré město, královský hrad, “sovětský” Palác vědy a kultury, 
                    muzeum M. C. Sklodovské, krátce u rezidence králů WILANÓV atd.), odpoledne odjezd na nocleh do 
                    severovýchodního Polska (Augustov) 
       3.den:  historický Národní park TRAKAI (oblast se 61 jezery, vodní hrad Trakai, bývalé sídlo litevských knížat), 
                   současně uznávaný GEOGRAFICKÝ STŘED EVROPY poblíž hlavního města Litvy VILNIUS, 
                   prohlídka města (Staré a Židovské město, Gediminasův hrad atd.), nocleh 
       4.den:  přejezd přes Jeglavu** do největšího město Pobaltí a lotyšské metropole RIGA (stará část města, 
                   Rižský dóm, Švédská brána, secesní centrum), na závěr navštívíme proslulou HORU KŘÍŽŮ u Šiauliai 
                   (desítky tisíc křížů), návrat na nocleh 
       5.den:  druhé největší litevské město KAUNAS (zachovalé historické centrum, nejstarší pevnost v zemi 
                   Kaunaský hrad, unikátní muzeum čertů, klášter Pažaislis), noční transfer do ČR 
       6.den:  návrat v dopoledních hodinách 
 
        ** v případě zájmu lze místo zastávky v Jeglavě zařadit kratší zastávku u moře poblíž Rigy  
            (doporučujeme za hezkého počasí). 
 
Ubytování:  
1.nocleh – Augustov, 2-L pokoje, více na:  www.bpisborki.pl  
2. - 3.nocleh – hotel Pervaza (Panevezys), pro studenty 5x 4L a 3x 5L, pro dozor dle potřeby 2-3L   
Povlečení, případná pobytová taxa – vše v ceně zájezdu  
  
Informační materiály: 
Vždy dvojice účastníků obdrží minibrožuru se základními informacemi o Litvě a Lotyšsku  a navštívených místech 
(historie, současnost, základní informace, zajímavosti apod.) + kopie mapek některých měst   
 
Pojištění: 
 
* Každý student by měl sebou mít také kartičku své zdravotní pojišťovny! 
 
Pasové formality: 
Každý z účastníků musí mít platný pas nebo občanský průkaz (platnost dokumentu musí být minimálně po dobu 
pobytu v dané zemi).  U starších občanských průkazů doporučujeme ověřit platnost na  pasovém oddělení, zda 
splňuje náležitosti pro vstup do zemí EU, u studentů/žáků se ale předpokládá, že mají již nové typy OP splňující 
tyto podmínky – podmínkou je především tzv. čtecí zóna.  CK v žádném případě neručí za neplatné cestovní 
dokumenty. Citujeme vyjádření MZV ke vstupu do Litvy: ”Od 1.1.2006 platí, že k opuštění území ČR k cestě do 
států EU lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu 
vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze 
pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je 
zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v 
občanském průkaze”. 
 
Doporučené kapesné: 
Zájezd není příliš náročný na případné vstupy, mělo by dostačovat max.15€/osoba (cca 380,- Kč).  
+ kapesné dle vlastního uvážení (ceny asi jako u nás) 
 
Není problém ze EUR vyměnit na místě jejich měny (orientačně Litva – 1 litas = 7.50 Kč, Lotyšsko – 1 lat = 38 Kč, 
Polsko – 1 zloty = 7.40 Kč), stejně jako lze používat platební karty. Výše uvedené měny pravděpodobně u nás 
nejspíše nevyměníte, možnost je ve Varšavě a v dalších turistických centrech. 
 


