
 
Opět po roce vás zveme do českých vesnic v oblasti rumunského Banátu,                                                            
kde zažijeme čas žní a krásnou letní přírodu. Zde žijí svým životem, zvyky                                                                       
a tradicemi již od roku 1823 naši krajané. Pojďte se vrátit do časů našich                                                          
babiček a strávit  několik chvil v krásné panenské přírodě. Pojedeme do                                                                                           
kraje nad Dunajem,  kde Oblastní charita Hodonín několik let pomáhá…   

 

1. den 8. 7. (úterý) – odjezd z ČR cca ve 20.00 hod.   

2. den 9. 7. (středa)  Protahovací zastávka v Temešváru, návštěva pravoslavné katedrály třpytící se zlatem, 
procházka po náměstí Piata Victoriei, návštěva katolické katedrály na krásném náměstí Piata Unirii, prohlídka 
barokního centra. Další zastávka v Resici, kde si prohlédneme muzeum parních lokomotiv pod širým nebem a podle 
časových možností další pamětihodnosti tohoto místa. V podvečer příjezd do Svaté Heleny, večeře, ubytování. 

3. den 10. 7. (čtvrtek)  Po snídani výšlap přes voňavé louky kolem rozlehlé jeskyně Vranovec a dále roklí ke 
Kulhavé skále. Pro badatele průzkum další jeskyně v údolí u Svaté Heleny. Plná penze u domácích. Večer zhodnocení 
dosavadního průběhu naší cesty ve „všeúčelném“ zařízení pana Štěpničky – pivo, hovor, zpěv. 

4. den  11. 7. (pátek)  Po snídani odjezd Kazanskou soutěskou údolím řeky Dunaje – zastávka u busty dáckého 
vůdce Decebala, možnost plavby po Dunaji na motorových člunech. V přístavním městě Oršova navštívíme monastýr 
sv. Anny s krásnou vyhlídkou na řeku Dunaj a město. Dále prohlídka velkolepého vodního díla Železná vrata. Na 
zpáteční cestě sestoupíme do velkolepé jeskyně Ponicova. Oběd si zajistí každý z vlastních zásob. Podvečer návrat 
do Svaté Heleny, večeře v domácnostech, volný program. 

5. den 12. 7. (sobota)  Po snídani odjezd do vesnice Gernik, prohlídka, koňmo do údolí Petra k vodním mlýnkům 
– vodenice, kde se mlelo obilí. K obědu sumec na domácím chlebu pečeném v peci (fakultativně). Návrat do Svaté 
Heleny. Večeře u domácích, pak posezení ve víceúčelném zařízení pana Štěpničky – pivo, likér, zpěv. 

6. den 13. 7. (neděle)   Snídaně. Ráno klasicky do kostela, oběd v domácnostech. Po obědě vycházka na bílé 
skály vysoko nad Dunajem s krásnými výhledy na řeku a hrad Golubac na protějším břehu řeky. Zapálíme oheň, 
opečeme slaninu, brambory, posilněni se vydáme na zpáteční cestu. Večeře opět každý u svých ubytovatelů. 

7. den  14. 7. (pondělí)  1) Individuální program, kdy můžete pomáhat místním na poli, v chalupě, nebo se jen tak 
toulat krajem, odpočívat a klábosit. Plná penze v rodinách. 2) Fakultativně lodičkami na ostrov na Dunaji, kde jsou 
stáda polodivokých koní, možnost přípravy oběda z čerstvých ryb. Nejvyšší čas nakoupit něco z místních krajových 
produktů, domácí sýry (ovčí, kozí, kraví), marmelády (fíkové, šípkové, gdoulové) nebo drobné upomínkové předměty 
v místním všeúčelném zařízení p. Štěpničky. Po večeři odjezd do ČR. 

8. den 15. 7. (úterý) Příjezd do ČR v ranních hodinách 

V ceně: doprava klimatizovaným autobusem, průvodci, strava  5x plná penze a ubytování (5 nocí) v českých rodinách. 
Program může být změněn s ohledem na počasí a fyzické schopnosti účastníků zájezdu. V českých vesnicích můžete 
platit korunami, v rumunských obchodech se platí rumunskou měnou „lei“ (1 leu cca 6,07 Kč).  

Všechny plánované pěší túry jsou nenáročné v maximální délce 5 km. 

Cena: 4.900 Kč           
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