
RUMUNSKEM  
DO DUNAJSKÉ DELTY

Ahoj všichni,

na příští rok 2019 jsme pro vás přichys-
tali putování rumunskou zemí, která 
je v Evropě naprosto jedinečnou loka-
litou plnou geologických a přírodních  
skvostů. Společně navštívíme a pro-
zkoumáme údolí soli s nepřeberným 
množstvím krasových jevů, solných 
domů, které vytvořila říčka Corund  
v pohoří Munti Gurgului. V pohoří Hargi- 
ta na vlastní kůži okusíme místní léčivé 
minerální prameny. V pohoří Bodocu-
lui, které je  bohaté na sirné prameny, 
výrony sulfanu a pozůstatky postvul-
kanických jevů, navštívíme největší sir-
nou jeskyni v Evropě. A nevynecháme 
naprosto jedinečnou evropskou lokali-
tu bahenních sopek, Koňský vodopád  
v pohoří Rodna či vysokohorské salaše  
s nezapomenutelným sýrem. Prozkou-
máme pobřeží Černého moře s jedi-
nečným světovým biotopem, deltou  
Dunaje. To je jen skromný výčet mnoha 
přírodních a geologických krás, kterými 
tato neskutečná balkánská země oplývá.

Balkán je také směsicí mnoha národnos-

tí a národnostních menšin, které v této 
zemi zapustily kořeny. Poznáme zvyky, 
tradice, kuchyni mnohých z nich, třeba 
lipovanských starověrců z Ruska, rybářů 
z Ukrajiny, maďarských Szekelů, němec-
kých Sasů, Slováků, Čechů, Srbů, Bulha-
rů, Turků, pravých Cikánů atd. 

Pokoru a poklid nalezneme v prastarých 
dřevěných kostelíčcích a klášterech Ma-
ramureše. A že i smrt může být veselá 
se přesvědčíme v Sapintě, na Veselém 
hřbitově.  Západ a východ slunce bude-
me pozorovat  z mořské kosy, kam nás 
dovezou lodě. V dunajské deltě budeme 
podnikat pozorování místní fauny a flo-
ry na lodích lipovanských a ukrajinských 
rybářů - našich přátel. Navštívíme i přís-
ně chráněnou biosférickou rezervaci os-
trova Popina. 

A co nás ještě čeká? Nejmalebnější stře-
dověké město Sedmihradska, Sighișoara, 
které je známé jako rodiště Vlada Tepe-
še  (Drakuly). Navštívíme ženský pravo-
slavný klášter Biršana, klášter Prislop, 
zříceninu janovské citadely Heraclea, 
nejstarší rumunskou mešitu. Dvakráte 

29. srpen až 7. září 2019

pojedeme trajektem přes Dunaj a v ob-
rovských akvárijích budeme sledovat 
podvodní život.

Nocovat budeme ve stanech na plá-
žích,  termálech, na horách, u bahenních 
sopek, na břehu jezera Razim u našich 
přátel, kde můžete rybařit. Stravovat 
se budeme z naší expediční kuchyně a 
z místních zdrojů. Tradiční rybí pokrm 
nám připraví lipovanští přátelé, ochut-
náme ovčí sýr na salaších, melouny a 
jiné místní dobroty. Čeká vás mnoho 
nevšedních zážitků, legrace a pohoda a 
určitě něco navíc. 

Quo Vehis

Program:
1. den: odpoledne odjedeme od školy 
do Rumunska.
2. den: navštívíme středověké město 
Sighișoara, rodiště Drákuly. Uvidíme 
jedinečný solný kras v Praidu. Večer 
přijedeme do podhůří Muntii Hargita, 
kde se ubytujeme v areálu termálů. A 
tak se nabízí možnost večerního kou-
pání.
3. den: v pohoří Muntii Bodocului vy-
zkoušíme léčivé účinky síry a sirných 
pramenů a přesuneme se k bahenním 
sopkám Piclele Mare a Piclele Mica; 
unikátní evropské lokalitě, kde bude-
me nocovat.

V deltě DunajeNa salaši

Východ slunce v deltě Dunaje



zemřelého. Pak nás čeká cesta domů.
10. den: dopoledne budeme zpět  
u naší školy.

Za tuto cenu dostanete cestu busem 
tam a zpět, veškerou společnou do-
pravu po Rumunsku, všechny poplatky 
a vstupy v hodnotě 3 400 kč (kempy, 
termály, 2x trajekt, poplatky do delty 
a biosférické rezervace, 2x loděmi na 

pozorovací plavby do delty Dunaje, 2x 
loď na mořskou kosu, vstup do údolí 
soli a na bahenní sopky, muzeum Del-
ty s akvárii, vstup na janovskou cita-
delu, vstup do dřevěných kostelíků, 
vstup na Veselý hřbitov, lístek na la-
novku), překvapení, spoustu nevšed-
ních zážitků, pohodu legraci. V ceně je 
zahrnuta expediční polopenze včetně 
svačin. Nikdy nikdo netrpěl hlady. Ně-
které večeře a snídaně nám připraví 
lipovanští rybáři. Samozřejmostí je i 
itinerář v elektronické podobě. časy 
odjezdu, rady na cestu, tipy, mapové 
podklady atd., který včas obdržíte.

V případě zájmu o expedici  
kontaktujte Mgr. Soňu Patočkovou.

4. den: vydáme se na cestu k Černé-
mu moři. Trajektem překonáme řeku 
Dunaj a dostaneme se k prastarému 
římskému městu Aegyssus (dnes Tul-
cea), které je označováno jako práh 
delty Dunaje. Navštívíme Muzeum 
delty Dunaje s jeho obřími akvárii. Po-
pojedme k jezeru Razim, kde se uby-
tujeme u našich lipovanských přátel.
5. až 7. den: budeme podnikat pozo-
rovací výlety na lodích našich přátel 
do delty Dunaje, navštívíme biosféric-
kou rezervaci a užijeme si koupání a 
slunění na plážích Černého moře, na 
mořské kose Gura Portitei, kam nás 
doveze a odveze loď. Navštívíme ja-
novskou citadelu Heracleiu, nejstarší 
rumunskou mešitu v Babadagu. Pře-

suneme se do kraje Maramureš.
8. den: ráno dorazíme do horské osa-
dy kraje Maramureš. Prohlédneme si 
klášter Prislop a s podporou lanovky 
se projdeme pohořím Rodna ke Koň-
skému vodopádu. Nikdo nám nevy-
mluví, že nejlepší sýr na světě ochut-
náte na salaši od bači. Sami posoudíte. 
Nocovat budeme v pohoří Munti Rod-
nei a Munti Maramureš.
9. den: dnes navštívíme ženský kláš-
ter Birsana a také nezapomeneme 
navštívit některý z osmi prastarých 
dřevěných kostelíčků zapsaných na 
seznamu Unesco, stejně jako Veselý 
hřbitov v Sapintě, kde svérázný řezbář 
maloval kříže a doplnil je vtipnými 
někde až morbidními citáty ze života 
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9 300 Kč

Bahenní sopky

Pelikán, symbol delty Dunaje Rozmanitá delta Dunaje


