
Zahraniční geografická exkurze 
Rumunsko (Banát, Transylvánie) 

1. 5. – 6. 5. 2016

Program exkurze



1. den

• České Budějovice – Szeged

• Odjezd v 8:00 od Autosalonu Peugeot (naproti Výstavišti ČB)

• Přejezd přes Rakousko a Maďarsko• Přejezd přes Rakousko a Maďarsko

• Odpolední příjezd do Szegedu – prohlídka města (historická část města, katedrála), večer 
volný program



2. den

• Szeged – Timisoara/Temešvár – Sfanta Elena/Svatá Helena

• Ranní odjezd ze Szegedu, cesta přes maďarsko-rumunské hranice, město Arad, prohlídka 
města Temešvár (Piaţa Victoriei – symbol rumunské revoluce, Piaţa Unirii – barokní palác)

• Večerní příjezd do největší české vesnice v rumunském Banátu Svatá Helena• Večerní příjezd do největší české vesnice v rumunském Banátu Svatá Helena



3. den

• Svatá Helena

• Realizace pedagogických aktivit v základní škole ve Svaté Heleně, výzkum mezi místními 
obyvateli

• Odpoledne pěší výprava na Kulhavou skálu, prohlídka krasových oblastí a útvarů, eventuelně • Odpoledne pěší výprava na Kulhavou skálu, prohlídka krasových oblastí a útvarů, eventuelně 
autobusem do další české vesnice Gerník



4. den

• Svatá Helena – Eibenthal/Tisové údolí - Băile Herculane – Hunedoara - Deva

• Návštěva české vesnice Eibenthal/Tisové údolí, prohlídka vodního díla Železná 
vrata, prohlídka lázeňského města Băile Herculane/Herkulovy Lázně, eventuelně kratší 
vycházka po národním parku Retezat, návštěva města Hunedoara (hrad Corvin), večerní vycházka po národním parku Retezat, návštěva města Hunedoara (hrad Corvin), večerní 
příjezd do města Deva



5. den

• Deva – Apusenský přírodní park – Oradea - Debrecen

• Ranní odjezd z města Deva, pohoří Bihor, příjezd do přírodního parku Apuseni s celou řadou 
zajímavých úkazů (soutěsky, krasové útvary, jeskyně apod.) – prohlídka. Odpoledne návštěva 
města Oradea/Velký Varadín, prohlídka města, přejezd rumunsko-maďarských hranic, večer města Oradea/Velký Varadín, prohlídka města, přejezd rumunsko-maďarských hranic, večer 
příjezd do města Debrecen



6. den

• Debrecen – České Budějovice

• Ranní odjezd z Debrecenu, přejezd maďarského území, odpolední příjezd do Českých 
Budějovic

Další informace

• Platba doplatku ve výši 2 000 ,- Kč na pokladně PF JU do konce dubna 2016.

• Doprava: klimatizovaným autobusem

• Ubytování: hotelového/hostelového typu

• Odborná garance exkurze: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., RNDr. Jan • Odborná garance exkurze: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., RNDr. Jan 
Pileček, Ph.D.

• Ještě stále jsou volná místa (cca 5). V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na 
kraft@pf.jcu.cz


