
Vamberk 6.12.2007 
Vážení kamarádi, 
Zdravím Vás a zasílám výsledek Vašeho hlasování z nabídky letního zájezdu po Evropě 
2008.Vyhodnotil jsem Váš zájem a dávám tímto na vědomí konečné pořadí jednotlivých 
návrhů : 
1. místo - Pobaltské země    - 32 zájemců 
2. místo - Turecko  - 25    -//- 
3. místo - Benelux  - 25    -//- 
4. místo - Rakousko   - 20    -//- 
5. místo - Maďarsko  - 17    -//- 
 
Ti z Vás, kteří jste se na Pobaltské republiky nehlásili a chcete se ještě k nám přidat, můžete 
se ještě přihlásit. Pro rok 2008 zvítězil zájezd „Pobaltské republiky a Skandinávií okolo 
Baltu“, který tímto začínám připravovat na termín 27.6. - 13.7. 2008. Navštívíme území, které 
ohraničuje Baltské moře, poznáme historii, kulturu, přírodu zemí Litvy, Lotyšska, Estonska, 
Finska, Švédska. 
Doprava:   :  Při počtu 20 - 35 osob, pojedeme busem s vlekem na kola. Zadní prostory busu  
 budou využité pro zavazadla ( stany, spacáky, cestovní tašky ). 
 Při menším počtu pod 20 osob pojedeme mikrobusem s vlekem na kola.  
 
Ubytování  : Ve vlastním stanu, spacák, lehátko, v kempech, v soukromí, v levných  
            ubytovnách nebo penzionech. 
 
Program    :  - v pátek 27.6. noční přejezd přes Polsko do Litvy. 

- 3 dny poznání Litvy, Vilnius - hlavní město, příroda, národní parky,  
  starobylá města a vesnice 
- 3 dny poznání Lotyšska, Riga- hlavní město, příroda, národní parky, 
  starobylá města a vesnice. 
- 3 dny poznání Estonska, Tallin- hlavní město, příroda, národní parky, 
  starobylá města a vesnice. Lodí z Estonska do Finska. 
- 3 dny poznání Finska při pobřeží Baltu , Helsinky- hlavní město, 
  přírodní parky, jezerní oblast, oblast u polárního kruhu. 
- 3 dny poznání východního pobřeží Švédska při Baltu , švédský polární kruh, 
   příroda, města, Stockholm- hl.město. 
- Prověříme možnost návratu domů trajektem ze Stockholmu do Gdaňska,    
   pokud bude cenově dostupný, poplujeme mořem 20hod. Pokud bude drahý, 
  dojedeme domů busem podél Baltu přes Dánsko a Německo. 

 
Cena : cca 13.000 - 15.000,- Kč/osoba ( doprava, kolo, kempovné, trajekty, poplatky, režie ). 
 
Upřesňující informace :  Přesný plán cesty bude doporučen všem, kteří jste se přihlásili na  
 zájezd „Pobaltské republiky a Skandinávií okolo Baltu“ 
 do 15.3.2008 

Jsem s pozdravem a těším se na nové nepoznané. 
Krásné a pohodové Vánoce 2007, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do roku 
2008  

Přeje  
T + F 494 541 784/ 603 285 654     Bohouš Jindra 
www.boji.webz.cz                                      Struha 791 
Bohuslav.Jindra@seznam.cz 517 54 Vamberk 
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NABÍDKA  LETNÍHO ZÁJEZDU  ZA POZNÁNÍM 
„ POBALTSKÉ REPUBLIKY A SKANDINÁVIE OKOLO BALTU 2008“  

TERMÍN 27.6.  – 14 .7. 2008 
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Autobusový zájezd s vlekem na kola, cykloturistika, turistika a busové poznání zemí Baltu, 
Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Švédsko, poznáme jejich historii, kulturu, hlavní města, 
přírodu - národní parky, pobřeží Baltu. Balt budeme trajektovat z Talinu do Helsink ( 4h 
plavba) a ze Stockholmu do Gdaňsku v Polsku okolo ostrova Gotland ( 18h plavba ). Čím 
pojedeme severněji bude nám přibývat slunečního svitu, s kterým můžeme v těchto končinách 
déle hospodařit. Budeme poznávat i severské Laponsko za polárním kruhem, kde slunce 
nezapadá. 
 
Ubytování: Ve vlastních stanech ( odolných proti vodě ), spacáku na tábořištích, kempech, 

nadivoko v přírodě, ubytovnách, levných penzionech ( 3x noc bus, 1x loď, 14x 
stan atd. )  

 
Doprava:   bus Karosa C956 ( max. 32 osob, min. 25 osob ), zadní prostory budou  
  upraveny na sklad bagáže ( stany, spacák, karimatka, osobní batožiny ). Při 
  nižším počtu osob zajistíme mikrobusy s vlekem na kola. 

 
Odjezd:  V pátek 27.6.2008 v odpoledních hodinách, hodina odjezdu a nástupní místa  

budou upřesněna dle přihlášených v doplňujícím programu zájezdu, který  
přihlášeným zašlu do 30.5.2008. 

 
Návrat:  Z pondělí 13.7. na úterý 14.7. nočních hodinách do míst nástupů. 
   
Stravování: Z vlastních zásob a vlastního kapesného. V doplňujícím programu zájezdu 

určím jednotlivé skupiny osob na vaření. Neberte stravu podléhající zkáze, 
vezmi stravu střídmou, balenou v lehkých obalech. V Litvě, Lotyšsku a 
Estonsku jsou ceny potravinami jako v Česku, ve Finsku a Švédsku podstatně 
dražší, ale i přes to doporučuji dokupovat čerstvé dle potřeby. 

 
Vezmi s sebou a zajisti si: 

 
-  nepromokavé oblečení + dobrý stan + spacák  
- turistické oblečení s dlouhým rukávem a dlouhou nohavicí, dobré pohorky, 
   moskytiéra s čepicí nebo na klobouku, repetenty ( komáři, mucničky ). 
- minimálně 300,- EUR finanční hotovost ( karta ), částku  použijete na své nákupy    
  potravin, vstupné, atd. Z této částky budu vybírat 150,- EUR na kempovné +   
  ubytování + parkovné + trajekt + poplatky atd. 
- platné cestovní doklady ( cestovní pas ) 
- komplexní pojištění léčebných výloh včetně úrazu a cestovního pojištění, všichni  
  účastníci zájezdu jedou na vlastní nebezpečí, svoje léky s sebou!! 
  

Cena:  - Při počtu 32 osob bude cena cca 13.000,- Kč/ osoba ( doprava, kolo, 
kempovné, 

trajekty, poplatky, režie )  
- Při počtu 25 osob bude cena cca 15.000,- Kč/osoba ( doprava, kolo, - 

kempovné, 



trajekty, poplatky, režie )  
 - Závazná přihláška se zálohou 7.000,- Kč/osoba + 1.000,-Kč/kolo v termínu 
přihlášek. 

 - 150 EUR se bude vybírat v průběhu zájezdu od každého účastníka ( na platbu    
  ubytování a trajekt Estonsko-Finsko ). 
- vyrovnání skutečné ceny zájezdu se provede do 30.7.2008. 

Zajišťujeme: - Bufet v BUSE ( káva, čaj, pivo ) 
- Společný stan – slouží jako kuchyň a jídelna. 
- Automapy jednotlivých zemí zajistíme pro každého účastníka - kopie v ceně 

zájezdu 
Časový program: 
Pá 27.06. - V podvečer odjezd  přes Polsko 
So 28.06. - Ráno Litva, hl.město Vilnius, Trakai, Kaunas, 
Ne 29.06. - Litva, pobřeží Baltu, Kuršská kosa, Klajpedia, 
Po 30.06. - Litva, národní park Žemiata 
Út 01.07. - Lotyšsko, pobřeží Baltu, poloostrov Kolka  
St 02.07. - Lotyšsko, hl.město Riga, Jurmala  
Čt 03.07. - Lotyšsko, národní park Gauja  
Pá 04.07. - Estonsko, pobřeží Baltu, Parnu, ostrov Saaremaa,  
So 05.07. - Estonsko, národní park Lahemaa  
Ne 06.07. - Estonsko, hl.město Tallin, trajekt do Finska  
Po 07.07. - Finsko, hl.město Helsinky, poloostrov Hanko 
Út 08.07. - Finsko, pobřeží Baltu přes Turku, Pori, Vasa, Olilu okolo Botnického 

zálivu 
St 09.07. - Finsko, za polární kruh, Rovaniemi, laponskou tundrou 
Čt 10.07.  Finsko, Švédsko, přejezd Laponskem do Švédska, Kiruna, Gallvare, 

N.P.Muddus 
Pá 11.08. - Švédsko, pobřežím Baltu, Lulea, Pitea, Skelleftea, Umea, 
So 12.08. - Švédsko, pobřežím Baltu, Sundsall, Gaule, Uppsala 
Ne  13.08. - Švédsko, hl.město Stockholm, večer trajekt Baltem do Polska 18.hod. 
plavba  
Po 14.08. - ve 12.00 hod. Gdaňsk Polsko, nonstop přejezd přes Polsko domů 
Út 15.08. - 02 až 04.00 konec zájezdu na jednotlivých nástupištích 
 
 
Při vlastním zájezdu si budeme moci upravit program dle počasí, každý den máme několik 
možností. 
Doplňující informace k zájezdu zašlu všem přihlášeným do 31.5.2008!! 
 
Přihlášky:  Pouze závazné s finančním vkladem zálohou  7.000,- Kč + 1.000,-Kč(za kolo),  
  které poukážete nejpozději do 15.5. 2008 na adresu: 

Bohuslav Jindra  č.ú.: 140 441 6664/0600     
   Struha 791   T + F    494 541 784  
                       517 54 Vamberk   603 285 654 

www.boji.webz.cz 
Bohuslav.Jindra@seznam.cz 

 
Vamberk dne 17.2.2008 

zdraví    Bohouš Jindra 
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UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ZÁJEZD:     
„POBALTSKÉ REPUBLIKY A SKANDINÁVIÍ OKOLO BALTU 2008“ 

TERMÍN 27 .6.  – 15 .7. 2008 
Autobusový zájezd pro pěší a cykloturistiku  za poznáním nejhezčích přírodních a 
historických lokalit zemí a pobřeží Baltského moře. 
  
Ubytování:    Ve vlastních stanech, na tábořištích, kempech (2x noc BUS, 1x trajekt, 14x stan) 
 
Doprava:       BUS KAROSA C 956 (max. 34 osob) + vlek na kola (max. 32 kol) 

 
Odjezd:  V pátek 27.6.2008 v   17.00 hod. – Bačetín – před restaurací 
     17.30 hod. – Rychnov n.Kn. – nádraží BUS 
     18.00 hod. – Slatina n.Zd. – u konzumu 
     18.30 hod. – Vamberk – náměstí 
     19.00 hod. – Kostelec n.O. – u Sahulů 
     19.30 hod. – Hradec Králové – u Novotnů 
     20.15 hod. – Trutnov–  parkoviště u pivovaru 
      
Návrat:  V úterý 15.7.2008 v 02. 00  až  04. 00 hod. do míst nástupů. 
 
Zajisti si:        Každý účastník zájezdu si zajistí u své pojišťovny komplexní pojištění  

léčebných výloh včetně úrazu a cestovního pojištění, včetně krádeže a 
spoluúčasti na celou dobu zájezdu tj. od 27.6. do 15.7. 2008 . Pojistnou 
smlouvu vezmi s sebou včetně karty své pojišťovny. Nezapomeňte, že každý 
účastník zájezdu jede na vlastní nebezpečí. 

 
Zajišťujeme: 1) V BUSE bufet( káva, limo, pivo) 

2) Velký stan (přístřešek na vaření) 
3) Mapy + informace o Pobaltí obdrží každý účastník  
4) Každý účastník obdrží moskytiéru (proti hmyzu, mušky, komáři) 

 
Vezmi s sebou: 1) Dobré oblečení včetně nepromokavého s dobrou obuví, od všeho vezmi jen  
  to nejnutnější, prádlo se dá přeprat. Oblečení a osobní věci dej do cestovní 
  tašky nebo kufru. Šetři prostor, neber zbytečnosti. 
 2) Vlastní potraviny v tašce, neber stravu podléhající zkáze, doporučuji stravu 
  instantní v lehkých obalech. 
 3) Stan, spacák, karimatka (stan odolný vodě!!). 
 4) Komplexní pojištění léčebných výloh včetně úrazu a cestovního pojištění 
  včetně krádeže a spoluúčasti a kartu pojišťovny. 
 5) Svoje léky, léky na průjem, antibiotika, obvazy, náplasti.  
 6) Platné cestovní doklady, cestovní pas !! 
 7) Minimálně 300,- EUR finanční hotovosti na osobu, nebo v poměru jiná 
  měna, nebo kartu na směnu (v tom případě si ověř, zda Tvoji kartu  
  směňují v bankách v Pobaltí). Po překročení hranic bude postupně od 
  každého vybráno 150,- EUR na ubytování, trajekty, poplatky atd. zbylé si  
  použijete pro svoji osobní potřebu. 
 8) Repetenty (proti komárům, muchničkám atd.) 
 9) Hudební nástroje, fotoaparáty, videokamery. 
                        10) 1x 0,5 L lihoviny (vodka, rum atd.), bude vybíráno v průběhu zájezdu
  od každého účastníka. 



                       11) Vařiče + nádobí + kanistr na vodu, doporučuji tyto jednotlivé skupiny  na
  vaření, potřebné věci si domluvte mezi s sebou. Berte pouze malé mini
  skládací  stoličky a mini stoleček :  
                              a) Wenkovi + Houserová A.  g) Novotní + Ehlová 
  b) Benešovi + Tuček  h) Křenovi 
  c) Sahulovi i) Grosmanovi 
  d) Jindrovi + Mizerovi  j) Hůlkovi + Houserovi I. 
  e) Kokeš + Šibíková 
  f) Pelda 605 977 402, Bednář 777 187 633, Petira 721 723 924,  
          Bartschová 732 802 019 
Přísný zákaz: !!! Neber vlastní pivo, vody, limo !!! 
                  Neber velké skládací sedačky a velké kempové stoly !! 
 
Cena: 1) Při stávajícím počtu účastníků 32 osob bude cena cca 13 000 Kč/osoba 
     (doprava BUS, kola vlek, kempovné, trajekty, poplatky režie). 
  Cena se může navýšit při snížení počtu účastníků. 
 2) Konečné vyúčtování ceny zájezdu bude provedeno do 31.7.2008  

 
Časový program: 

Pá  27.6.2008  -   Odjezd odpoledne přes Čechy, Polsko do Litvy 
So  28.6.   -   Ráno Litva, hl. město Vilnius, hrad Trakai 

 Ne  29.6.   -   Litva, N.P. Aukštaitna, hora Křížů, Klaipeda 
 Po  30.6.  -   Litva, pobřeží Baltu, Kuršská kosa  

Út    1.7.  -   Lotyšsko, pobřeží Baltu, poloostrov Kolka 
St    2.7.   -   Lotyšsko, hl.město Riga 
Čt    3.7.   -   Lotyšsko, N.P. Gauja 
Pá    4.7.   -   Estonsko, pobřeží Baltu, Parnu, ostrov Saaremaa 
So    5.7.   -   Estonsko, N.P. Lahemaa 
Ne    6.7.   -   Estonsko, hl. město Tallin, trajekt do Finska 
Po    7.7.   -   Finsko, hl. město Helsinky, poloostrov Hanko 
Út    8.7.   -   Finsko, pobřeží Baltu, Turku, Pori, Vasa, Oulu 
St    9.7.   -   Finsko, za polární kruh, Rovaniemi, dále laponskou tundrou 
Čt  10.7.   -   Finsko – Švédsko, přejezd Laponskem, Švédská Kiruna 
Pá  11.7.   -   Švédsko, pobřeží Baltu, Lulea, Pitea, Skelleftea, Umea 
So  12.7.   -   Švédsko, pobřeží Baltu, Sundsvall, Gävle, Uppsala 
Ne  13.7.   -   Švédsko, hl. město Stockholm, v 18.hod. trajektem do Polska 
Po  14.7.   -   Polsko Gdaňsk ve 12. 00 hod., vylodit a nonstop domů přes Polsko 
Út     -   V 02. 00 – 04. 00 hod. dojezd domů a konec zájezdu. 
Při vlastním zájezdu si budete moci upravit program podle počasí a nálady. Každý den je 
připraveno několik možností.  
   

Jsem s pozdravem a těším se na nové a nepoznané  
 
zdraví    Bohouš Jindra 

     
Bohuslav Jindra                      T + F   494 541 784 
Struha 791            603  285 654 
517 54 Vamberk 
                            www.boji.webz.cz 
                    Bohuslav.Jindra@seznam.cz  
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