Májový Banát 2020
pobyt u krajanů s krajanskou polopenzí ● Svatá Helena, Gerník, Rovensko ●
treky mezi vesnicemi Bígr a Eibenthal ● krasový kaňon řeky Nery ●
jednodenní pobyt v termálních lázních Băile Herculane
3. - 10. 5. 2019, cena 6600 Kč, cena pro děti: 5800 Kč, záloha 1900 Kč

PROGRAM POBYTU:
Neděle 3. 5.
Odjezd z Brna ve večerních hodinách, směrem na Rumunsko přes Bratislavu.
Pondělí 4. 5. Svatá Helena, Gerník
Ranní zastávka v Temešváru, poté příjezd do Svaté Heleny, kde posnídáme. Čeká nás pěší přesun na Gerník (asi 16
km), batohy povezeme autem. Zdatní si můžou cestu prodloužit přes monumentální jeskyni „Turecká díra“ a
kamenný most „Kulhavá skála“. Na Gerníku večeře, ubytování, posezení v hospůdce.
Úterý 5. 5. Gerník
Výlety a sběr mateřídoušky kolem Gerníku, návštěva Gernického krajanského muzea s odborným výkladem, možnost
pomoci sedlákům na poli, večerní kytara v nefalšované české hospodě.
Sředa 6. 5. Gerník, Rovensko
Po snídani se pěšky nalehko (odvoz batohů zajištěn) vydáme po české červené značce do vesnice Rovensko (asi 16
km). Po cestě se vykoupeme v krasovém údolí vodních mlýnků. Kvečeru budeme ubytováni u krajanů na Rovensku a
čeká nás posezení v místní hospůdce u tety Karly.
Čtvrtek 7. 5. Rovensko
Snídaně u domácích, fakultativní výlet do údolí řeky Nera a okolí vesnice Șopotu Nou, koupání, pro zájemce krasové
jezírko Lacul Dracului (asi 25 km). Večer návrat na Rovensko, večeře, posezení v hospůdce u tety Karly.
Pátek 8. 5. Băile Herculane
Po snídani odjedeme dodávkami do vesnice Bígr a pěšky se přes kopec Kopřiva vydáme do hornické vesnice Eibenthal
(cca 16 km). Posezení ve festivalové hospodě U Medvěda. Kvečeru nasedneme do autobusu a dojedeme do lázní Băile
Herculane a tam unavená těla odložíme do léčivé teplé minerální vody stejně jako kdysi bájný Herkules. Ubytování a
večeře v kultovním hotelu Roman.
Sobota 9. 5. Băile Herculane
V ranních hodinách posnídáme v lázeňském městečku Băile Herculane, kam kdysi jezdíval rakouský císařpán se svou
Sisi na letní pobyty. Projdeme se po starobylém korzu, dáme si kávičku v některé z lázeňských kavárniček a pak se
vypravíme po stezce na vrch Domogled. Večer odjezd na Brno.
Neděle 10. 5.
Do Brna přijedeme v ranních hodinách.
Cena zahrnuje:
cestovní pojištění klienta, dopravu luxusním autobusem z Brna a zpět, 1 x ubytování v hotelu Roman v Băile Herculane
s večeří a snídaní, snídaně ve Svaté Heleně, 4 x ubytování s banátskou polopenzí u krajanů, přepravu batohů mezi
vesnicemi
V ceně není:
vstup do muzea, masáže, svačinky, doprava do údolí řeky Nera (asi 200 Kč)
Průvodcuje:
Ivo Dokoupil – dlouholetý koordinátor projektu pomoci rumunským krajanům organizace Člověk v tísni, zakladatel a
správce portálu www.banat.cz. Zkušený průvodce a znalec místní kultury. E-mail: ivo.dokoupil@tiscali.cz

Pořádá CK Barents.pl // Záloha 1900 Kč a doplatek 15 dnů před odjezdem
na účet CK: 670100-2207779217/6210
// informace: ivo.dokoupil@tiscali.cz, tel.: 774807677
přihlášky v češtině na adrese cestovní kanceláře: info@barents.pl

