
Léto u českých krajanů 
v rumunském Banátu 

s plavbou po Dunaji a výletem do 

Srbska    1.- 7. července 2022 
  Vydejte se s námi za českými krajany do rumunského Banátu!  
    Cestou do Banátu si projdeme starobylé lázeňské městečko Baile Herculane, 

proslulé zejména v dobách císaře Františka Josefa I.  Navštívíme zde krasovou 

jeskyni a bude zde i  možnost tradičních lázeňských procedur. Poté přejedeme 

k Dunaji přes přístavní město Oršavu do první české krajanské (havířské) 

vesnice, Eibentál.  Zde se na dvě noci ubytujeme. Prohlédneme si vesnici a mj. 

vystoupáme na vrch Známana s fantastickým výhledem do okolní krajiny.  Zde 

si něco dobrého opečeme na rožni a zazpíváme s kytarou. Z Tisového údolí se 

přesuneme proti proudu řeky do nejstarší české vesnice, Svatá Helena, kde na 

jednu noc zakotvíme.  Po seznámení se s místními reáliemi  (škola, kostely 

apod.) nás dalšího dne čeká  výlet lodí do Srbska nově zřízeným říčním 

hraničním přechodem. Přeplavíme se tak na protější břeh Dunaje, kde 

navštívíme nově zrekonstruovaný středověký hrad Golubac. Po přeplutí Dunaje 

zpět na rumunskou stranu se přemístíme do třetí české vesnice, Gernik.  Zde se 

opět na dvě noci ubytujeme, odpočineme a občerstvíme dobrým jídlem u 

našich krajanů. Z Gerniku bude možnost vyrazit pěšky do sousedního Rovenska,  

nejvýše položené české vesnice v Rumunsku s nejkrásnějšími výhledy na Dunaj 

a malebnou krajinu jižního Banátu. Cestou zpět se zastavíme ve třetím 

největším rumunském městě, Temešvár, multietnickém a historickém srdci 

Banátu s úchvatnou architekturou.  

Cena zájezdu: 7.500,- Kč./ 6.500,-Kč (dítě do 10 let) 

V ceně zájezdu zahrnuto: cesta autobusem tam a zpět, 5x ubytování 

v rodinách s polopenzí,  výlet lodí po Dunaji do Srbska se vstupem na hrad, 

cestovní pojištění není zahrnuto…  

Zájemci o zájezd volejte na 721 101 531 (Jolča), 602 560 768 anebo pište na 

jolca.m@tiscali.cz nebo m.budig@wo.cz   nejpozději do 12.června 2022  

Těší se Jolana a Michal Budigovi, vaši průvodci (podrobnější info později… 
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