
Zájezd do Řecka 14. 9. 2018 – 30. 9. 2018 (16 dnů) 
 

Nejedná se o katalogový zájezd CK, ale o zájezd horolezeckého oddílu! 

 

Cíl:     ŘECKO – Meteora 
(doprava: autobus) 

 

Cena letní dovolené bude 9 000,- Kč     -

č.ú.: 2601408385 / 2010             - 

zálohu 5 000,- Kč  
 doplatek 4 000,- Kč zaplatit do 30.6. 2018 
(děti do 15ti let 4000 + 4000)

 
Cena zahrnuje dopravu autobusem a ubytování. 
 
Závazné přihlášky zasílat na Lustyk.Lukas@gmail.com 
 
Organizační informace: 
 
Odjezd: 14. září 16:00 od autobusového nádraží v Chocni (u kina) 

 
 

15. září 

 
 

 
16. září 

16:00 příjezd do Makedonie 

           - ubytování je plánované v hotelu 
            - cestou budou možné i kratší zastávky 

 
14:00 odjezd do Meteory (cca 300 km) u města Kalambaka, 

 
16. – 26. září pobyt v Meteoře v kempu Vrachos 

 
V průběhu týdne je možné uspořádat : 

 
- výlet „Acheron“ - jednodenní procházka soutěskou jednoho z pěti 

přítoků řeky Styx (Výlet je v ceně zájezdu) 

        

        „Necromanteion“ – věštírna mrtvých (místo kde se prý ve       

starověku scházeli živí s mrtvými) 
 

- výlet na horu Olymp (jedná se o 2 dny) Cesta není v ceně zájezdu  

       a je tedy nutno ji v případě zájmu doplatit zvlášť (cca 400Kč/os.). Bude 

uskutečněna pouze při dostatečném počtu zájemců (cca 15). 
 

26. září V ranních hodinách (cca v 10 hodin) odjezd z kempu Vrachos 

k Egejskému moři do kempu 

 

 V průběhu pobytu u moře je možné uspořádat: 

 

-      výlet do Dionu (archeologický park) Cesta není v ceně zájezdu  

       a je tedy nutno ji v případě zájmu doplatit zvlášť (cca 150Kč/os.). Bude 

uskutečněna pouze při dostatečném počtu zájemců (cca 15). 

 

 

Návrat: 29. září                10:00 odjezd do Česka 
 

30. září 12:00 příjezd do Chocně 



 

Informace o vybavení: 

Každý si veze spacák, karimatku a stan. Pokud si přejete spát sami, pak stan pouze pro sebe. Je však vhodné 

volit stan přiměřený podmínkám v kempu, kde jsou převážně používány malé osobní stany pro 2-3 osoby. 
 

I když jsou v kempu jídelny vybavené vařiči, je lepší mít svůj vařič i nádobí. Voda je k dispozici 

v dostatečném množství. Jídlo je vhodné volit trvanlivé a hlavně nepodléhající zkáze při vyšší teplotě. Proto 

se hodí mít s sebou krabici, kterou umístíte do lednice. Je také možné si vzít autochladničku 

s usměrňovačem. 
 

Jídlo je možné koupit na místě v minimrketu přímo v kempu, ale především v Lidlu nebo Diskontu 
v Kalambace. V místní vinárně v kempu je možné se dobře navečeřet za příznivou cenu, a to včetně řecké 

kuchyně. Nákup potravin je výhodný i u místních obchodníků (pekař, zelinářka). 

V kempu jsou toalety, sprchy, umývárny nádobí i prádelní sektor. Všude studená, ale i teplá voda, 

„vyráběná“ sluníčkem. V kempu je nádherný obložený a udržovaný bazén. 
 

Z osobních věcí je vhodné mít: 

Platný cestovní pas (občanský průkaz nestačí, jelikož jedeme skrz státy, které nejsou v EU). Co se týče 

oblečení, měly by stačit letní věci. Pro návštěvu klášterů je nutné mít dlouhé kalhoty a košili či triko 

s dlouhým rukávem. Vstup do klášterů je jednotný – 2 €! Vhodná je osuška k bazénu či na pláž. Hodit se 

vám budou po celou dobu také horolezecké sandály, klobouk, sluneční brýle, opalovací krém. 

Nezbytná je láhev na vodu, fotoaparát, dalekohled, baterka (čelovka), nůž, lžíce atd. Důležitá je  
i pláštěnka, jsou zde i vydatné bouřky. Neopomeňte si zajistit dobrou mapu a průvodce. Kapesné 

plánujte dle svých představ o výdajích, cca 100-200 €. 
 
 

Lezecké informace: 

Patrně v pondělí po snídani (cca 9 hod) bychom m o h l i  j í t  všichni společně na orientační obchůzku 

pod skalami . 

Lezci: z výzbroje je vhodné mít s sebou 60 m lano, min. 10 expresek, jistítko, úvazek, lezečky, helmu, 

smyce, prusíky, friendy, vklíněnce a batoh.  Horolezecký průvodce - bude k dispozici v kempu u některého 

z kamarádů, kteří do Meteory nejedou poprvé, příp. u vedení zájezdu 
 
Dále budete potřebovat: 

Lékárničku a potřebné léky, které pravidelně užíváte. Lékařská pomoc je zde s 25% účastí. I přes všechny 

tyto „jistoty“ doporučujeme se na celou dobu zájezdu připojistit! 

Výjimka potvrzuje pravidlo, a tak kdo se bude plahočit na Olymp, měl by zařadit do zavazadla dobré 

pohorky, větrovku, a věřit, že bude pěkně a něco uvidí. Do dalších cestovatelských aktivit se pustíme podle 

počtu zájemců po dohodě na místě. 
 
Pro turisty: 

Účastníky zájezdu, kteří budou cítit potřebu chodit po Kalambace (případně do historicky nesmírně cenné 

katedrály a klášterů) jsme připraveni doprovodit. Jedou s námi i lidé, kteří již v Meteoře několikrát byli 

a rádi poradí. 
 

Tak nyní ještě přibalte dobrou náladu, pokoru a snahu o zdárný průběh našeho zájezdu do Řecka! 
 
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat 



Něco o výletech 
1. výlet 

Acheron : 
 

Acherón vytéká z podzemí nedaleko Pargy v regionu Epirus u starověké věštírny Necromantion a pokračuje dál 

až do jezera Acherousia. V místech kde vytéká ze skal, tvoří úzkou soutěsku, která byla jedním ze dvou 

vstupů do Hádovy podsvětní říše. Staří Řekové věřili, že jde o řeku Styx, přes kterou Charón převážel duše 

zemřelých. 

Necromanteion : 
 

Dosud jediná nalezená věštírna mrtvých. Zde protéká řeka mrtvých Acheron, která s řekou Kokýtos, 

přicházejí ze severu, tvoří pravý úhel, o kterém se ve starověku věřilo, že je vchodem do podsvětí. Věštírnu 

mrtvých zmiňuje již Homér a podle Herodota je zde dějiště mýtu o Orfeovi a Eurydice. 

 
2. výlet 

Olymp : 
 

Pro výstup na Olymp si můžete vybrat z několika tras. Nejoblíbenější trasa začíná z osady Prionia, která       

je asi 18 kilometrů od Litochora.  

Litochoro je známé městečko v podhůří Olympu, známé jako výchozí místo pro výstup na Olymp. Dříve se tu 

díky vynikajícím klimatickým podmínkám léčila tuberkulóza, dnes se Litochoro pokouší o obnovení své 

původní slávy. Před výstupem na Olymp se tu můžete občerstvit. 

Chata Refuge A1 

Z Prionia trvá výstup do výšky 2100 metrů k chatě Refuge A 1 za příznivého počasí asi 3 hodiny.               

Potkáte - li místní, poradí vám rádi cestu. Budete možná překvapeni, jak často se setkáte s češtinou. Mnoho 

turistů s touhou zdolat Olymp jsou právě Češi. K chatě dorazíte po červené značce. Zde se můžete 

občerstvit a dokonce přenocovat. Na samotný Mytikas do výšky 2917 metrů dojdete po dalších třech 

hodinách náročného výstupu. . 

Rozcestí Skala 

Cesta ke zdolání Olympu pokračuje od chaty A1 po trase E4. Je dosti klikatá a vede po hřebeni Olympu. 

Setkáte se tu s rozdrcenými kameny a jistě oceníte svoji dobře zvolenou obuv. Na rozcestí Skala             

(2866 m n. m.) dorazíte při dobrém počasí zhruba za 2 až 3 hodiny. Oba hlavní vrcholy Skolio i Mytikas jsou 

odsud dobře vidět. Můžete tu posedět, posilnit se a vybrat si podle zbytku svých sil kam dál se vydáte. 

Ačkoli jsou od sebe oba vrcholy vzdáleny vzdušnou čarou maximálně 200 metrů, v případě výstupu na 

Mytikas vás čeká asi hodina lezení. 

 

 

 

 

 

http://www.reckovdetailech.cz/cs/oblasti/parga
http://www.reckovdetailech.cz/cs/oblasti/centralni-makedonie/katalog-objektu/pamatky-a-archeologie/necromantion-vestirna
https://www.greece-tours.cz/popis/vylety/?DestinationID=14


3. výlet 

Dion : 
 

Světově proslulým je především Dion – město Diovo, posvátné město starověkých Makedonců, nacházející 

se na severovýchodních svazích Olympu, asi 15 kilometrů na jih od města Katerini. V archeologickém areálu 

se může návštěvník projít mezi vykopávkami s dosud ohraničenými obrysy domů, dílen a cest. 

Archeologické výzkumy tohoto obrovského areálu přinesly spoustu významných nálezů. Starověké město 

bylo obklopeno čtvercovým opevněným ohrazením a protínala jej hustá síť cest, vykopávky dokazují, že se 

tu nacházely obytné části s byty, dílnami, obchody a veřejnými budovami s krásnými mozaikami. 

Místní antické divadlo ze 4. stol.př.n.l., kde se odehrávala představení Euripidisovy tragédie, je dodnes plně 

funkční a slouží svému účelu. Každé léto se tu koná řada kulturních akcí, kromě představení původních 

antických dramat i hudební festivaly a řada dalších akcí. 

Diova svatyně a vila boha Dionýsa 

Zachovala se i Diova svatyně a vila boha Dionýsa s obdivuhodnými mozaikami a s římskými veřejnými 

lázněmi na rozloze 4000 m2. Všechny nálezy z vykopávek v Dionu a okolí jsou soustředěny v místním 

muzeu, které je doslova přeplněno obdivuhodnými cennými artefakty. Starověký Dion můžete navštívit při 

pobytu na Olympské riviéře. 

Starověká Pydna 

Jižně od letoviska Makrygialo se nachází Pydna, která byla vybudována na konci pozdní doby bronzové a 

pokračovala ve svém rozvoji v době římské, kdy začala její úroveň postupně upadat. Byzantská Pydna, v 6. 

století přejmenovaná na Kitros, byla nejdůležitějším středověkým městem celé oblasti. Byly tu nalezeny 

pozůstatky hradu se zajímavou architekturou a byzantského biskupského chrámu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greece-tours.cz/popis/vylety/?DestinationID=14


 

Závazná přihláška 
 

na letní lezeckou dovolenou pořádanou HK Choceň z.s. 
 

Termín akce : 14. - 30.9. 2018 
 
 
 
 

Jméno : 

Příjmení : 
 
 

Adresa : 
 
 
 

Email: 

Tel.: 
 
 
 

Podpis : 

…………………………… 

…………………………… 
 
 

…………………………… 
 
 
 

…………............................ 

…………............................ 
 
 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


