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Pojištění 

Cena zájezdu zahrnuje pojištění léčebných výloh u pojišťovny Generali. Telefonní číslo na asistenční 
službu je +420 221 586 666, e-mail operations@europ-assistance.cz, číslo pojistky 3269100000. 

Potřebné cestovní doklady 

Mezi věcmi, které budete mít při ruce v autobuse, nesmí chybět cestovní pas nebo občanský průkaz 
s platností po celou dobu pobytu. V rámci zemí EU, ale také v Srbsku jsou jako cestovní doklad uznávány 

i občanské průkazy. 

Zavazadla 

Z důvodu omezené kapacity autobusu a možného přetížení jsme nuceni vyžadovat, aby souhrnná váha 

všech vašich zavazadel činila dohromady maximálně 25 kg. Vezměte si jedno větší zavazadlo 
(kufr, uzavíratelnou tašku nebo batoh), které uložíte do zavazadlového prostoru. Zvlášť si dejte příruční 
batůžek, který si vezmete s sebou do autobusu (doporučujeme mít u sebe mikinu kvůli klimatizaci). 

Nástupní místa 

Na své nástupní místo se dostavte minimálně půl hodiny před stanoveným časem odjezdu. 

Předpisy EU pro odpočinek řidičů  

Během každého zájezdu je nutné počítat, že po 21 hodinách jízdy (včetně přestávek) musí autobus na 

minimálně 9 hodin stát. To je dané mezinárodními předpisy a přísně kontrolované. Nás se to bude týkat 
mj. při závěrečné prohlídce Bělehradu, která nesmí být kratší než 9 hodin. 

Program cesty 

1. 16:00 odjezd od školy (gymnázium Omská), noční tranzit přes Slovensko a Maďarsko 

2. zastávka u kláštera v Ovčarsko-Kablarské soutěsce, dojezd na ubytování 
3. filmové městečko Mećavnik zvané též Drvengrad (dřevěné město) známého režiséra Emira 

Kusturici, jízda úzkokolejkou Šarganská osmica ze stanice Mokra Gora na Šargan Virasi a zpět, 

vláček překonává 400 m výškového rozdílu pomocí mnoha tunelů a svou trasou nakreslí dokonalou 
osmičku, túra v národním parku Tara 

4. výlet do kaňonu řeky Uvac s projížďkou na loďce po meandrech řeky – krápníková jeskyně a jedno 

z mála hnízdišť supa bělohlavého v Evropě, donedávna největší mešita v Evropě na západ od Edirne 
a funkční vodní mlýnky v městě Sjenica 

5. návštěva Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině: historické město Višegrad s mostem Mimara 

Sinana a Mehmeda Sokoloviće (památka UNESCO), moderní centrum města Andrićgrad vystavěné 
slavným režiserém Emirem Nemanjou Kusturicou, který zde i trvale žije, klášter Gostun 

6. jeskyně Stopića s útvarem zvaným „srbské Pamukkale“, nejznámější srbský skanzen Sirogojno, 

skalní brána Dobroselička prerast ve svazích nejvyššího vrchu Zlatiboru Torniku 
7. hlavní město Srbska Bělehrad (9hodinová prohlídka) – pevnost Kalemagdan nad soutokem Sávy 

a Dunaje, chrám sv. Sávy – největší pravoslavná katedrála na Balkáně, Titovo mauzoleum, Saborna 

crkva, stadion Partizanu), noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko 
8. návrat do Prahy pravděpodobně v odpoledních hodinách 

Cena zahrnuje 

• dopravu klimatizovaným autobusem 
• 5x ubytování v mládežnické ubytovně 

• 5x polopenzi (začíná 2. den programu večeří, končí 7. programu snídaní) 
• pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna 
• průvodce 

• informační brožurku 
• pojištění proti úpadku cestovní kanceláře 

Cena nezahrnuje 

• vstupy do památkových objektů 
• stravování mimo uvedenou polopenzi 
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Doplňující informace 

Kdo s vámi pojede 

Tomáš Vaníček (telefon +420 702 688 562).  

Ubytování 

Všech pět nocí strávíme v komplexu „Odmaralište Bela Breza“ nedaleko obce Rožanstvo, což je areál 
určený převážně pro děti a navštěvovaný i školními výpravami. Areál si můžete prohlédnout na webu 
www.belabreza.rs. Pokoje budou většinou tří- až šestilůžkové s vlastním sociálním zařízením, k dispozici 

jsou lůžkoviny a ručník. V areálu je také malý bazén, jeho použití je však nutné pro jednotlivé dny na 
místě domluvit. 

Stravování 

V ceně zájezdu je polopenze, tedy večeře a snídaně připravené pro nás na místě ubytování. Jinak je 
stravování vaší individuální záležitostí. V některé dny bude možné dát si oběd během programu 

v průběhu dne, např. ve městě, občas může být nutné sbalit si něco k jídlu s sebou na cestu do batůžku. 
Ceny potravin a jídla v restauraci jsou v Srbsku plus minus na úrovni České republiky. 

Měna 

V Srbsku se platí srbskými dináry. Vezměte si nejlépe eura, peníze směníme až na místě. V Bosně 
a Hercegovině se platí tzv. konvertibilními markami. Bosenské marky u nás neseženete, směníme je tedy 
na místě za eura. V některých obchodech a restauracích je možné zaplatit i přímo eury (drobné vám pak 

mohou vrátit v bosenských markách), ale není tomu tak všude. 

Počasí a vybavení 

Připravte se na všechny varianty počasí, vezměte si opalovací krém a sluneční brýle i teplé 
a nepromokavé oblečení. V září by mělo být převážně teplo, nicméně ubytování leží v nadmořské výšce 
kolem 900 m n. m., takže se zejména večer může i citelně ochladit. 

Osobní lékárnička: léky, které běžně užíváte, léky proti průjmu (živočišné uhlí či Smecta, 
Immodium…), na zvýšenou teplotu a proti bolestem (např. Ibuprofen, Paralen, Acylpyrin…), léky na 

bolest v krku, dezinfekci, náplasti, obinadlo a další položky dle vašeho uvážení. 

Elektřina 

Napětí 220 V, zásuvky jsou evropského typu (kulaté se dvěma kolíky). 

Velvyslanectví ČR 

Ambasada Republika Češke     Tel: +381 63 218 616, 11 333 6200 

Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Belgrade   Mail: belgrade@embassy.mzv.cz  
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