
PŘÍRODNÍMI  SKVOSTY RUMUNSKA   
DO  DELTY  DUNAJE (27. 8. - 5. 9. 2015) 

ODJEZDOVÁ MÍSTA (27. 8. 2015)
Bystřice nad Pernštejnem: 14.30 - 15.00 (u školy)
Humpolec: 16.30 - 17.00 (parkoviště za obchodním domem Billa)
Kamenice: 18.00 - 18.30 (u školy)

PŘÍJEZD (5. 9. 2015) 
Zpět do ČR se vrátíme v dopoledních 
hodinách.

DOKLADY A POJIŠTĚNÍ
Pro cestu do Rumunska a po Rumunsku je nutno mít s sebou platný cestovní pas či občanský průkaz. Budeme 
se pohybovat po státech EU (Slovensko, Maďarsko a Rumunsko), ale i přesto byste měli mít u sebe pojištění 
léčebných výloh v zahraničí. Mnozí z vás jej již mají v rámci benefitů bankovních domů a jiných společností. 
Těm z vás, kteří ještě pojištění nemají sjednáno, doporučujeme pojistit se u vaší zdravotní pojišťovny (zpra-
vidla se jedná o částku kolem 20 Kč na den).

NOCLEHY
Na expedici budete nocovat ve vlastních stanech v kempech a na tábořišti. Nezapomeňte si přibalit karimatku 
a spacák. 
1. noc: strávíme v autobuse (přejezd)
2. noc: kemp u termálního koupaliště
3. noc: tábořiště u bahenních sopek (na tábořišti je WC, pitná voda)
4. a 5. noc: rodinný kemp u lipovanských rybářů na břehu jezera Razim
6. noc: tábořiště s kempem na pláži mořské kosy Gura Portitei
7. noc: noční autobusový přejezd Rumunskem
8. noc: kemp v penzionu “U Medvěda”
9. noc: noční přejezd domů

DOPRAVA
Cestovat budeme klimatizovaným autobusem. Doporučujeme mít s sebou v autobuse osobní věci, jídlo a pití 
na přejezd, jídelní potřeby, plavky a osušku. Také je dobré mít spacák nahoře v autobusu (spacák se dá použít 
jako přikrývka při přejezdu). Máme pro vás tip: karimatka se dá krásně stočit dovnitř batohu (zároveň se tak 
batoh zpevní). Doporučujeme mít s sebou batoh; s kufrem se na expedici člověk hodně nadře.

S SEBOU
Určitě se vám bude hodit stan, spací pytel (zvolte si patřičný komfort pro tuto roční dobu), karimatka, ochranný 
krém, repelent, sluneční brýle, spolehlivá baterka (doporučujeme čelovku a náhradní baterie), kvalitní pončo 
nebo pláštěnka proti dešti, neprofukavá bunda s kapucí, vhodná obuv, hygienické potřeby. Nezapomeňte na 
léky, které pravidelně užíváte. Může se vám hodit malý batůžek jako palubní zavazadlo do autobusu. Přestože 
cesta bude trvat 10 dnů, žádáme vás o dodržení přijatelné váhy vašich zavazadel (tj. v rozmezí 15 - 18 kg). 
Zdravotní omezení a komplikace bezpodmínečně nahlaste svým učitelům před odjezem. Nezapomínejte na 
to, že jste na školní akci a platí pro vás školní řád - ušetříme si tím spoustu nedorozumění a nepochopení. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 



STRAVOVÁNÍ
Stravu vám budeme připravovat v naší expediční kuchyni a v jídelníčku se objeví balkánské a rumunské spe-
ciality. Jednu z večeří nám připraví Iacob Pahom s manželkou; podávat se bude tradiční čerstvá ryba z Dunaje. 
Po dobu našeho pobytu ve vesnici Eibenthal nám naši krajané připraví něco dobrého. Jedna večeře bude 
nahrazena obědem (a to z organizačních důvodů). S sebou si vezměte nějaký hrníček na čaj, příbor a ešus. 
Do ešusu si přibalte houbičku na umytí a utěrku na utření. A nemusíte se bát; Vaši předchůdci nikdy na ex-
pedicích netrpěli hlady a ani vy trpět hlady nebudete. A protože vždy bude prostor na nákup, je zbytečné s 
sebou brát např. balíky různých vod apod. První jídlo z expediční kuchyně bude večeře v balkánském stylu, 
kterou vám uvaříme druhý den večer. 

1. den: je přejezdový; stravujete se z vlastních zdrojů (zásob od maminek)
2. den: dopoledne strávíme částečně v autobuse a na programu (stravujete se ještě z vlastních zdrojů).   
 Večer vám připravíme něco balkánského.
3. den: expediční snídaně a večeře
4. den: expediční snídaně. K večeři vyzkoušíme rumunské jídlo.
5. den: expediční snídaně. K večeři budeme mít tradiční pokrm lipovanských rybářů. A vzhledem k tomu, že  
 v tomto období zde bude spousta melounů, tak by bylo hříchem neprověřit stav a kvalitu této   
 pochoutky.
6. den: expediční snídaně. Večeře bude nahrazena obědem (z organizačních důvodů).
7. den: místo expediční snídaně dostanete snídaňový balíček. Večeře bude opět expediční.
8. den: expediční snídaně. Večeři nám připraví čeští krajané z vesnice Eibenthal.
9. den: je pro vás zajištěna polopenze u českých krajanů z vesnice Eibenthal.
10. den: dopoledne budeme doma. Maminky vám určitě něco dobrého navaří a napečou.

MĚNA A KAPESNÉ
Doporučujeme si s sebou vzít české peníze (mince) na občerstvení u řidičů autobusu. Ti vám prodají nealko, 
čaj, kávu apod. Také se hodí pár drobných euro nebo forintů na WC v Maďarsku. Někde se platí (cca 100 
HUF nebo 50 centů), jinde ne. Vzhledem k tomu, že jsou všechny vstupy, poplatky a expediční polopenze 
započítány do cenu zájezdu a pitná voda bude k dispozici, nemusíte s sebou mít rumunskou měnu. Pokud si 
budete chtít koupit sladkosti, potraviny, dárky nebo suvenýry, tak doporučujeme vyměnit rumunskou měnu 
v ČR. Ve větších městech u nás není problém najít směnárnu, kde vám rumunské RONy prodají. Kurz se 
může pohybovat kolem 6,5 až 7,4 Kč za 1 RON. Ceny v Rumunsku jsou na stejné úrovni, ale jejich kvalita je 
daleko vyšší než u nás. Vyměnit peníze můžete i v Rumunsku (potřebujete eura), ale směnárny najdeme jen 
ve větších městech (např. Tulcea, kde budeme pátý den). Peníze lze směnit i na hranicích, ale tam budeme 
v brzkých ranních hodinách a může se stát, že peníze zde nevyměníte. U našich krajanů ve vesnici Eibenthal 
můžete platit českými korunami. 

ZÁKLADNÍ RUMUNSKÉ FRÁZE

Česky	 	 	 	 Rumunsky	 	 	 	 Výslovnost
Dobrý den   Bună ziua    buna zjua
Dobrý večer   Bună seara    buna seara
Dobrou noc   Noapte buna    nwapte buna
Na shledanou   La revedere    la revedere
Dobrou chuť   Poftă bună    pofta buna
Na zdraví!   Noroc!     noroc
Ano / Ne   Da / Nu    da/nu
Děkuji / Není zač  Mulţumesc / Pentru puţin  mulcumesk
Prosím Vás   Vă rog     va rog
Promiňte   Mă scuzaţi    ma skuzaci
Jak se máte?   Ce mai faceti?    če maj fačec


