
Exkurze po českých vesnicích v rumunském Banátu 2023 

 

Termín: 9. - 15. 6. 2023 

Předběžná cena: 5900,-  

V ceně zahrnuto:  

- ubytování v obci Gerník, 1x ubytování formou stanování v kempu v Rovensku 

- plná penze (snídaně, oběd/obědový balíček na cestu, večeře + pitný režim)  

- autobusová doprava 

- vstupné do jeskyně Ponicova a projížďka lodí po Dunaji 

Cestovní pojištění hrazeno školou 

Účast na exkurzi není podmíněna očkováním 

Program: 

9. 6. - odjezd z Prahy ve večerních hodinách 

10. 6. - procházka Temešvárem, přesun do Banátu, pěší přechod ze Svaté Heleny do 

domovské vesnice v Gerníku (cca. 15 km) 

11. 6. - pěší pochod z Gerníku do Rovenska (cca. 15 km), ubytování formou stanování v 

kempu 

12. 6. - návrat do Gerníku, večer volný program, přespání v gernické škole 

13. 6. - volnější den (kratší výlet po okolí + dle domluvy) 

14. 6. - po snídani přejezd k jeskyni Ponicova, projížďka po Dunaji, návrat do Prahy 

15. 6. - příjezd v ranních hodinách (s blížícím se termínem upřesníme), po návratu do Prahy 

volný den      

 

Předběžnou přihlášku odevzdávejte v kabinetu fyziky u p. uč. Vorlíčka a to nejpozději 

do středy 25.1. 2023! 

 

 

Předběžná přihláška na exkurzi 

Já, …………………………………………, tímto předběžně přihlašuji  

žáka/-yni ………………………………………… na exkurzi do Banátu.  

Datum: ………………………….   Podpis: ……………………………… 

 



Seznam věcí do Banátu 2023  
pohodlná obuv do terénu (pohorky či jiná treková obuv, tenisky s pevnou podrážkou) doporučuju 

předem prošlápnout, fungl nový boty můžou bejt peklo :) 

obuv do vody (nejlépe sandále či tenisky co moc nekloužou, budou se hodit v jeskyni) 

2x batoh (jeden velký na všechny věci, druhý střední na přechody) 

pláštěnka 

oblečení na teplé počasí v dostatečném množství (sluneční brýle, pokrývka hlavy) 

oblečení na chladnější počasí (bunda, svetr/mikina, kalhoty) v dostatečném množství 

oblečení na spaní ve stanu (dle individuálních potřeb) 

vysoké ponožky (krátké ponožky na přechody nejsou vhodné) 

plavky 

stan (dle domluvy, stačí do dvojice, trojice) 

láhev na vodu (nejméně 1,5l) 

čelovka nebo aspoň baterka je nutnost 

ešus, stačí i nějaká plastová miska, lžíci a vidličku určitě, hrnek nebo kelímek na pití? 

spacák + polštářek, hodí se i do autobusu, stejně jako špunty do uší :) 

karimatka 

hygienické potřeby (včetně kapesníků, ručníku, opalovacího krému) + repelent 

mobil na zvážení, vodotěsný obal výhodou, powerbanka 

peníze - nejlépe Lei, Eura možné směnit cestou v Temešváru, v případě nouze se dá v českých 

vesnicích platit Kč 

platný cestovní doklad, bezinfekčnost, atd…  

 

 


