
Podrobné pokyny k zájezdu č. 4427-548-70

MAZURSKÁ JEZERA - ZAKÁZKA
Vážení přátelé,
jsme velice rádi, že jste se s námi rozhodli vydat za cyklistikou k Mazurským jezerům. Zasíláme Vám 
podrobné pokyny k zájezdu a pokud i po jejich přečtení zůstane něco nejasného, můžete se na nás kdykoliv 
obrátit. Předejdete tím případným komplikacím a nepříjemnostem v průběhu zájezdu nebo v období příprav. 

 Za CK ADVENTURA Jiřina Saňová (červenec 2007)

CHARAKTER ZÁJEZDU
Cyklistický zájezd do severovýchodní části Polska 
je  navržen  pro  co  nejširší  okruh  cyklistů. 
Doporučené denní etapy jsou uvedeny od 40 až 
někdy   do  100  km,  jedná  se  však  o  rovinatý, 
nenáročný terén, všechny etapy navíc pojedeme 
nalehko  a  především  –  délku  trasy  si  můžete 
přizpůsobit svým potřebám a možnostem. Itinerář 
zájezdu je připraven tak,  abychom mohli  poznat 
nejvýznamnější  kulturní  a  přírodní  zajímavosti 
regionu. 
Většina tras je vedena po menších silnicích nebo 
lesních či polních cestách, občas je nutné počítat 
s křížením  frekventovanější  silnice.  Na  každou 
etapu obdržíte barevné kopie map s vyznačenými 
cyklotrasami či památkami, které se budou týkat 
oblasti,  v níž  se  budeme  pohybovat.  Vzhledem 
k charakteru  cest  doporučujeme  nejlépe 
trekingové kolo. 

ODJEZD

obj. číslo
datum  
odjezdu  z 
Prahy

hodina  
odjezdu

hodina 
srazu

4427-548-
70 25. 7. 2007 13:00 12:00

Další  nástup (pokud  jste  uvedli  v cestovní 
smlouvě):
 Přistoupení v Hradci Králové: od 15:00 hod.

Časy nástupních míst po odjezdu z Prahy 
jsou  orientační,  prosím  vás  tedy  o 
trpělivost  při  čekání.  Popis  všech 
nástupních  míst  naleznete 
ve „Všeobecných  pokynech 
cykloturistika       a horská kola“.

NÁVRAT
Doba  příjezdu  zpět  do  Prahy  bude 5.  8.  2007 
dopoledne na stejná místa.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
 kompletní dopravu autobusem s vlekem
 noclehy v kempech ve vlastních stanech        a 

spacích pytlích (9x)
 snídaně a večeře (9x)
 barevné mapy 
 trajekt na Vislanskou kosu 
 balíček pojištění 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
 ostatní stravování 
 případné vstupy (hrad Malbork asi 30 PLN, Vlčí 

doupě asi 10 PLN, tvrz Boyen asi 10 PLN)

CESTOVNÍ DOKLADY
Cílová země: Polsko
Občané ČR: Pro občany ČR stačí platný cestovní 
pas nebo nový občanský průkaz (pouze kartička 
se  strojově  čitelnými  údaji)  s minimální  platností 
alespoň  6  měsíců  po  plánovaném 
návratu. Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad 
nebo musí být zapsáni do cestovního pasu rodičů. 
Nezletilým  nedoporučujeme  cestovat  pouze  na 
základě  zápisu  v občanském  průkazu  rodičů! 
Nejnovější  informace  (platné  od  1.  1.  2006 
naleznete na www.mzv.cz .
Ostatní:  Držitelé  jiných  než  českých  pasů 
zodpovídají sami za zajištění případných víz.

DEVIZOVÉ VYBAVENÍ
Polský zlotý je měna oficiálně volně směnitelná, 
v našich  směnárnách  jej  občas  seženete  přímo 
za Kč (např.  na Václavském nám.,  Na Můstku), 
naši měnu samozřejmě akceptují  také směnárny 
na  česko-polských  hranicích.  Jinak  samozřejmě 
kdekoliv  směníte  „běžné“  konvertibilní  měny 
(EUR, USD, GBP…). Výměna valut se doporučuje 
jen ve směnárnách a potvrzení o výměně se musí 
uschovat  až  do  doby  překročení  hranice  státu. 
Směnárny  si  až  na  výjimky  neúčtují  procenta 
za  výměnu,  takže  je  možné  měnit  peníze 
v minimálních objemech. 
Doporučujeme vybavit se přímo polskými zlotými, 
pokud se vám je podaří sehnat. 
Vstupy se obvykle pohybují v řádu 50–80 Kč (6-10 
PLN). Vstup na hrad Malbork cca 30 PLN. 
Ostatní  výdaje  pouze  na  občerstvení  přes  den, 
večer pivo nebo posezení v restauraci. 
Pivo stojí průměrně 6 PLN (12°), 
jídlo kolem 12 PLN, 
občerstvení  3 – 5 PLN, 
pohlednice 1 PLN. 
Držitelé  karet  ISIC,  FIYTO  a GO 26  mají 
na vstupech  zpravidla  slevu,  dobře  fungují 
i učitelské  ITIC  a  novinářské  průkazy  (sleva  až 
100 %). 
Celkově doporučujeme vyměnit alespoň 200 PZL, 
ale  osobní  potřeby  každého  lze  těžko  dopředu 
odhadnout. Aktuální kurzy: (1 PZL = cca 7,70 Kč)

http://www.mzv.cz/
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NOCLEHY
Během  zájezdu  budeme  celkem  ubytováni  9x 
v  kempech.  První  2  noci  budeme  ubytováni 
v kempu  v Augustowě,  další  tři  noci  strávíme 
v jednom z turistických center Mazurských jezer, 
v městečku Giżycko. Zbylé noci potom přespíme 
v kempech  na  pobřeží  Baltského  moře.  První 
a  poslední  noc strávíme přejezdem v autobusu. 
Mazurská  jezera  jsou  vyhledávanou  rekreační 
oblastí místních, za posledních několik let se tedy 
zkvalitnila i úroveň služeb. Kempy jsou upravené, 
jsou vybaveny sociálním zařízením, teplou vodou 
(v některých se za teplou vodu musí platit, cena 
se však pohybuje kolem několika PLN). 

STRAVOVÁNÍ
V ceně  zájezdu  máte  9x  polopenzi  v kempu. 
Ostatní stravování a nápoje jsou ve vaší  vlastní 
režii.  Polská  kuchyně  nepatří  k vyhlášeným 
gastronomiím, ale i tak stojí za to některou místní 
specialitu  ochutnat.  Výtečná  je  polévka  żurek, 
pierogi  ruskie  či  masová  směs  se  zelím,  tzv. 
bigos.  Dobré  je i místní pivo či vyhlášená vodka 
żubrówka. 

POČASÍ
Klima  odpovídá  našemu.  V tuto  dobu  můžete 
očekávat teplé počasí (přestože mírně chladnější 
než  v ČR),  s možností  občasných  srážek. 
Vzhledem k pobytu u vody doporučujeme vhodné 
ochranné prostředky proti hmyzu a komárům.

DALŠÍ INFORMACE
Další  dotazy  týkající  se  zájezdu  (nikoliv  plateb 
a  Cestovních  smluv)  vám  rád  zodpoví  garant 
zájezdu  Jiřina  Saňová  –  na 
Jirina.Sanova@adventura.cz nebo  přímém  tel.  
+420  234  704 744.  Osobní  návštěvu  si  prosím 
sjednejte předem telefonicky nebo e-mailem.
Ohledně  plateb  aj.  prodejní  kancelář 
+420 271 741 734-6,  CK  ADVENTURA  - 
Voroněžská 20, Praha 10  101 00.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví Varšava:
Ambasada Republiki Czeskiej,
ul. Koszykowa 18, 00.555 Warszawa, Polska
tel: 004822/6287221-5; 6281759
fax 004822/6298045
e-mail : warsaw@embassy.mzv.cz

Praktická telefonní čísla v Polsku:
Pohotovostní  linka  112  (koordinuje  policii, 
zdravotníky a hasiče)
Policie   997
Záchranná služba  999
Hasiči   998

Garant zájezdu: Jiřina Saňová 
+420 777 186 906

Průvodci: Vítek Procházka 
+420 604 803 456
Bára Gregorová 
+420 776 744 495
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