
PŘÍRODNÍMI SKVOSTY
RUMUNSKA
DO  DELTY  DUNAJE   

Cestovní kancelář BTC a Spolek přátel cestování Quo Vehis pro Vás připravil expedici “Přírodními skvosty Rumunska do delty Dunaje”



Pojďte s námi prozkoumat ponory, jeskyně, 
vývěry a závrty  největšího rumunského krasu, 
který se nachází v Muntii Semenic. Pojďte s 
námi navštívit sirné vývěry a prameny v pohoří 
Bodocului. Uvidíme jedinečnou scenérii zahrnující 
bahenní sopky a přírodní vývěry zemního plynu. 
A samozřejmě prozkoumáme rumunské pobřeží 
Černého moře s jedinečným světovým biotopem 
- deltou Dunaje. Toto je jen malý výčet z mnoha 
přírodních a geologických krás, kterými tato 
balkánská země oplývá.  Balkán je směsicí mnoha 
národnostních menšin, které v této zemi zapustily 
kořeny. Seznámíme se s českou komunitou 
v  české vesnici Eibenthal, starověreckými 
lipovanskými rybáři, maďarskou komunitou kraje 
Szekely a německou komunitou sedmihradského 

kraje. Poznáme jejich zvyky, tradice a ochutnáme 
jejich stravu a to včetně čerstvých ryb, která nám 
naloví a připraví lipovanští rybáři. V dunajské 
deltě, která je unikátní lokalitou pro více než 300 
druhů ptáků a mnoho vodních živočichů. Budeme 
podnikat výlety na loďkách lipovanských rybářů 
po kanálech a přilehlých jezerech a podíváme se i 
do přísně chráněné biosférické rezervace ostrova 
Popina. Nocovat budeme ve stanech na plážích 
písečné kosy u Černého moře, u lipovanských 
rybářů na břehu jezera Razim, u bahenních sopek 
a u českých krajanů ve vesnici Rovensko.

A co ještě uvidíte? Zastavíme se v muzeu parních 
lokomotiv, podíváme se na zastávku legendárního 
Orient expresu, uvidíme ruiny řeckého města 

Histria, zříceninu janovské citadely Heracleia a 
prohlédneme si nejstarší rumunskou mešitu.          
V obrovských mořských a dunajských akváriích 
budeme sledovat podvodní život. Stravovat se 
budeme z naší expediční kuchyně a z místních 
zdrojů (ochutnáme jídlo připravené lipovanskými 
rybáři nebo našimi českými krajany). Po celou 
dobu expedice bude probíhat vědomostně-
cestovatelská hra. 

Tak neváhejte. Pojeďte s námi do Rumunska.

 

Antonín Mikulenka a Soňa Patočková

Přírodními a geologickými skvosty Rumunska do delty Dunaje



PROGRAM 
EXPEDICE

1. den
V odpoledních hodinách odjedeme 
z Vašich obvyklých odjezdovým míst 
přes Slovensko, Maďarsko do Rumun-
ska.

2. den
Dopoledne navštívíme solný kras a 
solný důl v Praidu. Solný důl je jednou 
z největších zásobáren soli v Evropě a 
nachází se 120 m pod povrchem.  Ces-
tou krajem maďarské menšiny Sze-
kely se zastavíme v rodišti šekelského 
buditele, prohlédneme si prastaré 
ručně vyřezávané dřevěné brány a 
ochutnáme místní minerální prame-
ny. Večer přejedeme do kempu s ter-
málním bazénem a užijeme si večerní 
koupání. 

Solný kras v Praidu



3. den
Po snídani se přesuneme k 
bahenním sopkám Piclele 
Mari a Piclele Mici - unikátní 
evropské lokalitě s přírodními 
vývěry plynů.  V pohoří Mun-
tii Bodocului si vyzkoušíme 
léčivé účinky sirných pramenů; 
navštívíme sirnou jeskyni. 

4. den
Vyrazíme směrem k deltě 
Dunaje a pobřeží Černého 
moře. Trajektem překonáme 

řeku Dunaj, a tak se dostaneme 
k prastarému římskému městu 
“Aegyssus” (dnešní Tulcea, 
která bývá označována za 
práh delty). V muzeu Dunaj-
ské delty, jehož součástí je 
dunajské a černomořské 
akvárium, budeme pozorovat 
podvodní svět. Odpoledne 
si prohlédneme město a 
popojedeme k lipovanským 
rybářům a jezeru Razim, kde se 
na několik dnů ubytujeme.

There is some subtitle 
text; This is an exam-
ple text to place your 
text. There is some 
subtitle text; This is an 
example text to place 
your text. There is 
some subtitle text.

Bahenní sopky Želva (Muzeum Delty Dunaje)

Štika (Muzeum Delty Dunaje)



5. den
Čeká nás celodenní výlet dunajskou deltou po 
přilehlých kanálech a jezerech. Cestou budeme po-
zorovat místní faunu a flóru (uvidíme nespočet racků, 
volavek bílých i popelavých, ledňáčky říční, želvy 
bahenní; ve vodě pokvetou stulíky a lekníny). Také 
se vylodíme na ostrově Popina, který je chráněnou 
biosférickou rezervací.

6. den
I dnes se znovu poplavíme lipovanskými loďkami 
jezerem Razim. Cestou uvidíme nespočet rybářů a 
ryb, kterých je v jezeře obrovské množství. A opět 
budeme pozorovat místní faunu a floru. Po výletě se 
přesuneme busem k ruinám řeckého města Histria, 
které bylo do 7. století (než bylo zaneseno bahnem) 
nejdůležitejším řeckým starověkým městem. 

Zastavíme se v městě Babadag, kde si prohlédneme 
nejstarší mešitu v Rumunsku. A v podvečer nás            
z přístavu převeze loď na Guru Portitei, malebného 
místa, které se nachází na mořské kose mezi jezerem 
Razim a Černým mořem. Čeká nás západ a východ 
slunce s noclehem na pláži u Černého moře.

Východ slunce nad jezerem Razim

Kvakoš noční Racek bělohlavý Volavka bílá



7. den
Ráno se podíváme na východ slunce nad Černým 
mořem, dopoledne si prohléneme písečnou kosu. 
Odpoledne nás Victor převeze zpět do přístavu 
a podíváme se do kirhany - rybího výkupu. 
Povečeříme a nočním přejezdem (se zastávkou v 
Bukurešti) se přesuneme do Banátu. 

8. den
Dopoledne strávíme v Baile Herculane; lázeňské 
perle Rakousko-Uherska. Prohlédneme si his-
torické centrum a vyzkoušíme si místní léčivou 
termální vodu v secesním koupališti. Podíváme 
se na zastávku Orient expresu a přesuneme se do 
malebné české vesnice v rumunském Banátu - do 
Eibenthalu. Seznámíme se s českou komunitou, 
o které nám bude vyprávět místní legenda, pan 
Kocman. Večer může být táborák.

9. den
Dopoledne podnikneme nenáročný trek v okolí vesnice 
s místním rodákem. Odpoledne se vydáme na cestu 
domů. Ale ještě se zastavíme v muzeu parních lokomotiv 
pod širým nebem.  A potom pojedeme přes Maďarsko a  
Slovensko zpět domů.

10. den
V dopoleních hodinách budeme zpět u maminek a 
tatínků. 

Lipovanskou lodí na průzkumu delty Dunaje

Rovensko



V ceně zájezdu je:

Doprava tam a zpět klimatizovaným autobusem (asi 4 000 km), 
ubytování v kempech, cestu trajektem, 3x výlet lodí (2x v deltě 
Dunaje a 1x výlet   na mořskou kosu a zpět) a v ceně jsou zahrnu-
ty všechny vstupy (do solného dolu a krasu, přírodní  rezervace 
bahenních sopek, řeckého města HIstria, 2x termální koupaliště, 
vstup do muzea parních lokomotiv).

V ceně zájezdu je již také zahrnuta expediční polopenze (snídaně 
a večeře). Některé z večeří či snídaní nám připaví lipovanští 
rybáři a naši krajané z české vesnice Eibenthal. Samozřejmostí 
je i to, že před cestou od nás dostanete podrobný itinerář expe-
dice v elektronické podobě. O vaši pohodu během zájezdu se 
budou starat dva průvodci.

Zřícenina janovské citadely Heracleia Výkupna ryb (kirhana)

Lipovanská rybí polévka 



VAŠI PRŮVODCI

TONDA
průvodce, cestovatel a zakladatel Quo Vehis

SOŇA
učitelka se zálibou v cestování a fotografování

Expedičním průvodcem a kuchařem bude Tonda, který v této zemi 
dlouhodobě pobýval a na lokalitách, které navštívíme má dlou-
holeté kontakdy, kamarády a osobní přátele. Tonda je zkušený 
profesionální průvodce, který léta spolupracuje s cestovními 
kancelářemi outdoorového typu.

Druhým členem průvodcovského týmu je Soňa, které tato země 
natolik učarovala, že se stala její srdeční záležitostí. Když necestuje  
tak vyučuje dějepis, zeměpis a informatiku na Střední odborné 
škole a Gymnáziu ve Starém Městě. 



Naším dopravcem je pan Aleš Brtník z Vyškova, profesionál s týmem řidičů, kteří nespočetněkrát v těchto 
končinách byli a kteří mají mnohaleté zkušenosti s expedičním cestování a řadu let spolupracují se 

spolkem Quo Vehis. 

DOPRAVA



KONTAKT

Antonín Mikulenka
tondamikulenka@seznam.cz

Banátský kras

DALŠÍ FOTOGRAFIE A VIDEA Z EXPEDICE JSOU DOSTUPNÁ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH , FACEBOOKU A YOUTUBE. 
STAČÍ JEN KLIKNOUT NA NÍŽE UVEDENÉ ODKAZY.

www.quovehis.cz www.facebook.com/Quovehis.cz www.youtube.com

http://quovehis.cz/?page_id=63
http://www.facebook.com/Quovehis.cz
http://youtu.be/cbeDNOzE1Cg

