Zahraničná exkurzia

Okolo Baltiku cez Alandy 2016
informácie a pokyny pred odchodom
Miesto odchodu: Festivalové námestie, parkovisko pri amfiteátri
Čas odchodu: 1. 6. 2016, 15:30
- autobus bude pristavený od 15:00, prosíme o dochvíľnosť, 15:30 je už odchod, akékoľvek meškanie
nás oberá o ďalší program

Povinná výbava
- cestovný pas
- cestovné poistenie
- spací vak
- primerané vreckové (na stravu, suveníry a pod.)
- poznámkový blok, atlas/mapa (týka sa účastníkov, ktorí za absolvovanie exkurzie očakávajú hodnotenie)
- lekárnička (každý, resp. každá skupinka by si mala zabezpečiť základné lieky; taktiež, ak niektorý
účastník trpí ochorením, alergiou na nejaké lieky, čo by mohlo v prípade ošetrovania úrazu spôsobiť problémy, je nevyhnutné to nahlásiť organizátorom)

Odporúčaná výbava
- pevná obuv (v rámci exkurzie nie je plánovaná náročná turistika, avšak pohybovať sa budeme aj v prírode, takže je potrebné mať aspoň pevné botasky)
- štople do uší (spolubývajúcich na ubytovaní si nebudete môcť vybrať vždy)
- pláštenka/nepremokavá bunda
- plavky
- hrubé ponožky, teplé pyžamo (hoci noci sú krátke, môžu byť chladné)
- opaľovací krém (ak bude dobré počasie, slnko na nás bude žiariť viac ako na Slovensku)
- primerané množstvo tekutín a zásoby stravy (viď Stravovanie a pitný režim)
- valuty (eurom sa okrem Slovenska platí v Litve, Lotyšsku, Estónsku a Fínsku), vždy však bude možnosť vybrať si peniaze z bankomatu v miestnej mene, resp. nákupy by nemal byť problém platiť
kartou ani v Bielorusku, takže zbytočne veľa cudzej meny nie je potrebné brať
- kópia cestovného dokladu (v prípade odcudzenia môže pomôcť pri vybavovaní dokumentov)
- európsky preukaz zdravotného poistenia – je výhodou, nie je však náhradou cestovného poistenia

Stravovanie a pitný režim
- v poplatku za zahraničnú exkurziu stravovanie nie je zahrnuté
- vo väčšine ubytovacích zariadení bude k dispozícii kuchynka (viď Prehľad ubytovacích zariadení), tá
má však obmedzenú kapacitu. Preto je vhodné, aby sa skupinky účastníkov dohodli na spoločnom varení; taktiež pri raňajkách či rannej káve je potrebné počítať s časovou rezervou!
- každý deň bude zabezpečená možnosť nakúpiť si potraviny
- do autobusu je potrebné zobrať si zásoby na celý deň, nie však na veľa dní dopredu
- ceny potravín sa rôznia, najlacnejšie sú v Bielorusku a Pobaltských štátoch (je vhodné spraviť si menšiu zásobu do drahších krajín, najdrahšie po trase je Dánsko)
- budeme dvakrát prekonávať Schengenskú hranicu, je treba brať ohľad na limity, najmä čo sa týka prepravovaných cigariet a alkoholu. Do Bieloruska je možné doviezť až 10 krabičiek cigariet a 3
litre alkoholu, avšak z Bieloruska do Litvy je možno prepraviť max 40 ks cigariet (dve krabičky)
a liter tvrdého alkoholu. Porušenie týchto limitov môže spôsobiť nepríjemnosti a zdržanie na hranici – prosíme preto o dôsledné dodržiavanie limitov a pravidiel jednotlivých štátov.

Program exkurzie*:
1. deň: (1. 6.): Odchod z Košíc, cesta cez Poľsko smerom k bieloruskému mestu Brest;
2. deň: (2. 6.): Nadránom prechod hraníc Poľsko-Bielorusko. V závislosti od zdržania na hraniciach
zastávka v meste Brest, príp. pri zámku Mir (UNESCO), príchod do Minsku v popoludňajších hodinách,
ubytovanie, čiastočne voľná prehliadka mesta;
3. deň: (3. 6.): Ráno odchod z Minsku, prechod hraníc do Litvy, prehliadka Vilniusu, presun do Lotyšska, v prípade priaznivého počasia, prehliadka pobrežia Rižského zálivu, v popoludňajších hodinách
ubytovanie, čiastočne voľná prehliadka mesta;
5. deň: (4. 6.): Odchod v skorých ranných hodinách, presun do estónskeho Tallinu po pobreží Rižského
zálivu, prehliadka Tallinu, nalodenie na trajekt, plavba – voľný program;
5. deň: (5. 6.): Vylodenie v Mariehamne v skorých ranných hodinách, krátka prehliadka mesta, cesta
ostrovnou krajinou na ubytovanie; ubytovanie, turistická vychádzka spojená s výkladom o historickom
význame lokality;
6. deň: (6. 6.): Odchod z kempu v neskorších ranných hodinách, prejazd celým súostrovím z východu
na západ, nalodenie na trajekt v Eckerö, plavba cca 2 hodiny, vylodenie v Griesslehamne, prehliadka
Štokholmu, vo večerných hodinách ubytovanie v kempe;
7. deň: (7. 6.): Kontrola čistoty chatiek, odchod z kempu, zastávka pri jazere Vättern, prejazd mestom
Husqvarna, príp. Jönköping, v závislosti od okolností zastávka v univerzitnom meste Lund, ubytovanie
v kempe na pobreží Sundského prielivu;
8. deň: (8. 6.): V skorých hodinách odchod z kempu, možná zastávka v meste Malmö, prejazd Öresunským mostom, celodenná prehliadka Kodane, v neskorých popoludňajších hodinách odjazd z Kodane,
prejazd ostrovmi Sjaelland a Fyn na európsku pevninu;
9. deň: (9. 6.): Nočný tranzit cez Nemecko a Dolným Sliezskom v Poľsku, možná zastávka v meste
Legnica (Lehnica), príjazd do Vroclavy, prehliadka mesta, voľný program;
10. deň: (10. 6.): Skorší ranný odchod z Vroclavy, prejazd Poľskom, v rámci Hornosliezskej panvy
zastávka v Katoviciach – medzivojnové banícke sídlisko Nikiszowiec, príjazd do Košíc v podvečerných
hodinách
* aj počas exkurzie sa program bude aktualizovať a môže sa meniť v závislosti od zjazdnosti ciest,
zdržania na hraničných prechodoch, počasia, bezpečnostnej situácie a ďalších okolností

Batožina:
- Pri balení je potrebné mať na zreteli, že ide o exkurziu, nie dovolenku, navyše autobus má limitovaný
batožinový priestor. Je preto treba byť striedmy, minimalizovať zbytočné položky. Tiež je možné, že
s batožinou sa bude treba na určité vzdialenosti presúvať (najmä v mestách nemusí byť parkovisko hneď
pri ubytovacom zariadení).
- Kuchynky by mali byť dostupné vo všetkých ubytovacích zariadeniach, nie je preto potrebné brať so
sebou variče, vonkoncom nie plynové bomby a podobne (môže spôsobiť nepríjemnosti na hraniciach);
v rámci skupiniek sa však môžete dohodnúť na zabezpečení varnej kanvice či špirály, čím si zjednodušíte prípravu rannej kávy, instantnej polievky a pod. (účastníci, ktorí sa nepoznajú s inými členmi výpravy nech kvôli priestoru radšej kanvice neberú, určite sa nájde niekto, kto sa rád podelí). Tiež je
vhodné zobrať si hrnček, príp. nejaký plastový tanier a príbor.
- Počasie môže byť nevyspytateľné, preto je treba mať k dispozícii oblečenie do každého počasia. Obzvlášť tu však apelujeme na striedmosť, nie je vhodné baliť si na každý deň iný outfit.
- So zásobami jedla z domu to netreba preháňať, v autobuse nebudú ideálne podmienky na dlhodobejšie
skladovanie potravín.

Prehľad ubytovacích zariadení
Ubytovanie je zabezpečené v hosteloch alebo chatkách (okrem dvoch tranzitných nocí). Ide o ubytovanie
turistického štandardu, nemožno očakávať luxusné ubytovacie zariadenia ani nadštandardné vybavenie.
1. noc – autobus (transfer)
2. noc – Minsk:
- Hostel Traveler Trinity - http://hostel-traveler.by/en.html
- Adresa: Starovilenskaya 12, mapa
- kuchynka, káva a čaj k dispozícii
3. noc – Riga:
- Tiger Hostel - http://www.tigerhostel.com/index_en.php
- Adresa: Raiņa bulvāris 31, mapa
- kuchynka, káva a čaj k dispozícii
4. noc – trajekt (Tallin – Mariehamn):
- odchod 18:00, check-in do 16:30, príchod 4:50
- Tallin D Termnal, Lootsi 13, mapa
- štvorlôžkové kajuty, bez stravy (na palube je reštaurácia, ale na slovenské pomery dosť drahá
- v cene lístka by mala byť aj zľava na pivo – aj tak to na slovenské pomery nie je lacné
5. noc – Alandy:
- Sandosund camping (ubytovanie v chatkách) - https://sandosund.com/en/contact/
- Sandosunds, mapa
- chatky bez kuchyniek, k dispozícii spoločná kuchyňa a spoločenská miestnosť (stan?)
6. noc – Švédsko, pri Aby:
- Sörsjöns Camping & Stugby: http://sorsjon.se/
- ubytovanie v chatkách, sprchy sú mimo chatky, treba vlastný spací vak
- Adresa: pri meste Aby – mapa
- malá kuchynka v každej chatke
- POZOR: nutné za sebou ráno chatku upratať!!!
7. noc – Švédsko, pri Malmo:
- Motesplatz Borstahusen- http://motesplatsborstahusen.se/en/
- Adresa: Lill-Olas väg 30, 261 61 Landskrona, mapa
- kuchynky v chatkách, sprchy mimo chatky
8. noc – autobus (transfer)
9. noc – Vratislav (Wrocław)
- Internát „Dwódziestolatka“ (dvojky izby) - http://uni.wroc.pl/studenci/domy-studenckie
- Adresa: Pastovska 1, mapa
- kuchynka by mala byť – ale internátna
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