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5. EURORANDO 2021 
 

26. 9. – 3. 10. 2021 
 

Rumunsko – Transylvánie – SIBIU 
www.eurorando.eu 

 

Účast členů KČT 
Klub českýchturistů chce využít skupinové rezervace a tím i slevy na platbách pořadatelům. Členové KČT se 
mohou přihlásit vyplněním Závazné přihlášky, kterou zašlou na ústředí KČT (kct@kct.cz). Takto se může 
přihlásit i jednotlivec – člen KČT a také skupina z odboru. Pokud taková skupina chce přibrat nečlena KČT, má 
zvýšený účastnický poplatek, aby mohl být registrován jako člen. 
Současně s vyplněnou přihláškou je nutné uhradit zálohu 2.000 Kč na každého účastníka. Teprve uhrazením 

zálohy je přihláška potvrzena. Záloha se zasílá na účet KČT č. 43431011/0100, VS = číslo odboru nebo 
členské číslo. Záloha je vratná jen při zdravotních důvodech neúčasti. Je možno vyslat náhradníka, kterého 
také budeme hledat. Doplatek účastnického poplatku uhradíte na výzvu do 15. 6. 2021. 
Účastnický poplatek je vyšší, než jsme původně předpokládali. Pořadatelé podmiňují přihlášení objednáním 
ubytování s polopenzí z jejich nabídky a objednáním nejméně 4 programů, které obsahují celodenní dopravu, 
turistiku (programy „H“), poznávací program a buď oběd, nebo svačinu či obědový balíček. Se započtením 
trička a autobusové dopravy z Česka do Sibiu a zpět je poplatek 15.600 Kč, při využití slevy včasným 
přihlášením do 15. 10. 2020 se účastnický poplatek sníží na 14.300 Kč. 
 
Ubytování 
Abychom mohli uvažovat s konkrétními částkami za ubytování, máme rezervován tříhvězdičkový Horeum 
Boutique Hotel v městečku Sura Mare (www.horeum.ro), cca 7 km od Sibiu, kde máme zajištěno ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích a polopenzi. 
 
Výběr programu 
Z nabízených programů je nutno si vybrat nejméně 4 a nejvíce 6 programů, kromě jednoho z nich jsou to 
programy celodenní. Přihlašovací formulář pořadatelů umožňuje přihlásit celé skupině stejné složení 
programů, ale doufáme, že později bude možno programy individuálně vyměnit. Všechny programy kromě 
programů C5 a H14 jsou k dispozici celý týden kromě středy 29. 9., kdy jsou pouze tyto dva programy – pěší 
prohlídka města nebo pěší výlet do skanzenu ASTRA na okraji Sibiu. Vzhledem k tomu, že kromě turistiky 
obsahují programy i návštěvy zajímavých míst v okolí Sibiu a tyto návštěvy se v různých programech opakují, 
vybrali jsme takovou skladbu programů, abychom jednotlivé návštěvy neopakovali: 

Den Trasa Prohlídky, program Oběd 
Délka 
trasy 

Obtížnost 

Po 27.9. H12 
Pevnost a obec Slimnic, opevněný kostel Gușterița 
(varhanní koncert) 

svačina 10,5 km lehká 

Út 28.9. H10 
Jezero Bâlea, vrcholy Iezerul Caprei a Paltinu, 
cisterciácký klášter Cârţa, Letní palác a zahrady 
Brukenthal 

svačina 4,2 km těžká 

St 29.9. H14 Skanzen ASTRA Sibiu, park Sub Arini oběd 12 km lehká 

Čt 30.9. C2 Hrad Bran, město Brașov vlastní --- --- 

Pá 1.10. H7 
Muzeum energetiky Sadu 1, opevněný kostel 
Cisnadie 

balíček 13,4 km střední 

So 2.10. C3 
Města Hamba a Cristian, ochutnávka medu a 
šunky, jízda kočárem v Sibiel 

oběd * --- --- 

* 3 chodový oběd s vínem a pálenkou 

http://www.eurorando.eu/
mailto:kct@kct.cz
http://www.horeum.ro/
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Pokud ovšem máte zájem o jiné programy, vyznačte svůj zájem v přihlášce a pokusíme se program pro vás 
vyměnit. V takovém případě vyznačte do přihlášky všechny programy, kterých se chcete zúčastnit. 
 
Doprava 
KČT chce vyslat na EURORANDO autobus. Autobus bude vyjíždět z Ostravy a přes Olomouc, Brno a Bratislavu 
bude směřovat do Maďarska a Rumunska. Pokud bude zájem a naplní se dva autobusy, bude druhý autobus 
vyjíždět z Mostu a přes Prahu pojede stejným směrem. Autobus bude vyjíždět zřejmě v sobotu 25. 9. 2021 
večer. 
Po dobu trvání akce bude autobus převážet účastníky na sraz účastníků programu a večer zase nazpět do 
hotelu. 
Je možno zvolit také individuální dopravu. 
 
Jednotné tričko 
Pro jednotné vyznění delegace KČT si můžete objednat tričko nebo polokošili (tričko s límečkem) za 200 nebo 
300 Kč. V případě zájmu vyznačte do přihlášky velikost trička/polokošile ve škále XS – S – M – L – XL – XXL – 
3XL – 4XL s rozlišením na tričko dámské (menší, vypasované) nebo pánské (větší, rovný střih, volnější). 
 
 

O AKCI / Důležité informace 
Eurorando 2021 se bude konat v krásném regionu Sibiu v Transylvánii v Rumunsku od 26.09. do 03.10.2021. 
Protože je akce připravována průběžně, bude pořadatel aktualizovat webové stránky v reálném čase, s více 
podrobnostmi. Do té doby vás zveme k procházení našich webových stránek a objevování hostitele 
Eurorando 2021 Sibiu a naplánování vaší cesty do této úžasné oblasti. Podrobnosti o podmínkách rezervace 
pro skupiny a jednotlivce najdete zde. 

 

 
 

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM  
Staňte se součástí největší celoevropské turistické akce - Staňte se dobrovolníkem! Eurorando 2021 přinese 
do oblasti Sibiu přibližně 3 000 turistických nadšenců z 30 zemí. Po dobu jednoho týdne budou chodit po 
Sibiu a přes kraj, čtyři až pět hodin denně. Přijměte tuto jedinečnou výzvu a ruku v ruce se sdružením SKV, 
členem ERA, a pomozte zorganizovat nejpamátnější Eurorando. 
 
 

PROGRAM 
Kulturní výlety 

Ozn. Navštívená místa Doprava Čas Oběd EUR 

C1 Město Sighișoara, opevněný kostel Biertan 198 km 8 h. vlastní 19 

C2 Hrad Bran, město Brașov 306 km 9-10 h. vlastní 28 
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Ozn. Navštívená místa Doprava Čas Oběd EUR 

C3 Města Hamba a Cristian, ochutnávka medu a šunky, 
jízda kočárem v Sibiel 

68 km 7 h. 3 ch. oběd 
s vínem a pál. 

38 

C4 Citadela Alba Iulia, pevnost Câlnic 165 km 7 h. vlastní 17 

C5 Město Sibiu, výstup na věž katedrály Saint Mary --- 3 h. vlastní 17 

Doprava je uvedena v rámci celého výletu (tam i zpět). Pořadatelé ji zajistí autobusem. 
 

Turistické výlety 

Ozn. 
Navštívená místa v průběhu 

výletu 
Výlet Turistika 

EUR 
bus čas oběd délka převýš. obtížn. 

H1 Zemní pyramidy, obec Cincşor, 
cisterciácký klášter Cârţa 

126 
km 

8 h. svačina 180 min 
 11,5 km 

+370  
-370 

lehká 34 

H2 Muzeum Badea Cârțan v 
Cârțișoara, vodopád Bâlea, jezero 
Bâlea, vrchol Vânătoarea lui 
Buteanu, Letní palác a zahrady 
Brukenthal 

136 
km 

8 h. balíček 180 min 
3,2 km 

+463 
-463 

těžká 25 

H3 Muzeum Badea Cârțan v 
Cârțișoara, jezero Bâlea, vodopád 
Bâlea 

131 
km 

8 h. balíček 240 min 
6,4 km 

+430 
-1030 

těžká 23 

H4 Jezero Bâlea, vodopád Bâlea, 
cisterciácký klášter Cârţa, Letní 
palác a zahrady Brukenthal 

141 
km 

8 h. svačina 135 min 
5,5 km 

+90 
-900 

střední 33 

H5 Etnogr. muzeum Rășinari, 
ochutnávka sýra 

88 km 8 h. balíček 300 min 
18,5 km 

+200 
-1032 

střední 28 

H6 Muzeum energetiky Sadu 1 80 km 8 h. balíček 180 min 
14,4 km 

+900 
-900 

střední 22 

H7 Muzeum energetiky Sadu 1, 
opevněný kostel Cisnadie 

66 km 8,5 h balíček 300 min 
13,4 km 

+648 
-698 

střední 25 

H8 Opevněný kostel Cisnadie, 
ochutnávka u Henning Family v 
Cisnădioara 

65 km 8 h. balíček 240 min 
10,8 km 

+180 
-180 

lehká 27 

H9 Obec Rășinari, ochutnávka šunky v 
Cristian 

85 km 8 h. balíček 180 min 
8 km 

+180 
-180 

lehká 27 

H10 Jezero Bâlea, vrcholy Iezerul 
Caprei a Paltinu, cisterciácký 
klášter Cârţa, Letní palác a 
zahrady Brukenthal 

145 
km 

9 h. svačina 200 min 
4,2 km 

+517 
-517 

těžká 33 

H11 Skanzen ASTRA Sibiu, ochutnávka 
u Henning Family v Cisnădioara 

36 km 8 h. svačina 100 min 
5,5 km 

+208 
-161 

lehká 40 

H12 Pevnost a obec Slimnic, opevněný 
kostel Gușterița (varhanní 
koncert) 

67 km 8 h. svačina 180 min 
10,5 km 

+296 
-343 

lehká 37 

H13 Obec a přehrada Gura Râului, 
chata Fântânele, muzeum ikon 
Sibiel, jízda na koni 

59 km 8 h. balíček 300 min 
16,7 km 

+655 
-714 

střední 22 

H14 Skanzen ASTRA Sibiu, park Sub 
Arini 

--- 8 h. oběd 260 min 
12 km 

--- lehká 20 

H15 Muzeum ikon Sibiel, koupání 
v jezerech Ocna Sibiului (slaná 
voda) 

68 km 8 h. oběd 180 min 
4,4 km 

+247 
-263 

lehká 36 
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Kulturní výlety 
 

C1: UNESCO města: Biertan a Sighișoara 

Pokud hledáte nezapomenutelný zážitek, máme tu perfektní recept - kouzelnou pohádkovou atmosféru 
smíchanou se středověkým saským tajemstvím. Připojte se k nám na tomto jednodenním výletu na dvě 
místa světového dědictví UNESCO, symbolická pro Saské Sedmihradsko. 
Biertan - Sighișoara / Kulturní výlet         8 hod. 
 

C2: Legendy a mýty o Transylvánii (Sedmihradsku)  

Fanoušci příběhu o Dracula pravděpodobně vědí, že Sedmihradsko je domovem nadpřirozených, 
legendárních a lidových dobrodružství. Od strašidelných hradů, klášterů a lesů po upíry, vlkodlaky, 
poltergeisty a „iele“. Připravte se na husí kůži! Tento jednodenní výlet vás zavede na jeden z nejznámějších 
hradů na světě - hrad Bran, známý také jako hrad Dracula. Můžete si také užít prohlídku města Brașov - 
jednoho z nejznámějších středověkých měst v Sedmihradsku. 
Bran Castle - Brașov / Kulturní výlet        9 – 10 hod. 
 

C3: Maximální kulnářské zážitky 

Sladké, slané a extra svěží. Připojte se k nám na tomto kulinářském úkolu, soustředěném kolem 3 vesnic a 
jejich nejchutnějších produktů. 
Hamba - Cristian - Sibiel / Kulturní výlet         7 hod 
 

C4: Citadela Alba Iulia a pevnost Câlnic 

Tento relaxační výlet je zaměřen na události, které formovaly rumunskou historii. Připojte se k nám na 
podrobnou prohlídku neporušené tvrze ve stylu heptagramu ve stylu vaubanského pevnostního stylu a 
středověké pevnosti chráněné UNESCO. 
Citadela Alba Iulia – pevnost Câlnic / Kulturní výlet        7 hod. 
 

C5: Vše o Sibiu 

Tato 3hodinová relaxační procházka historickým centrem města Sibiu odhalí všechny důvody, proč je Sibiu 
pravděpodobně jedním z těch měst, které si nevyhnutelně a nevratně zamilujete. 
Město Sibiu / kulturní výlet          3 hod. 
 

Turistické výlety 
 

H1: Brána Făgărașe, saská vesnice a cisterciácké opatství 

Tento 3h odpočinkový turistický výlet má trošku všeho: krásu rozmanitých reliéfních forem šířících se po 
branách Făgăraşe v Ţara Oltului, zdravou svačinu a idylickou procházku po krásné saské vesnici Cincșor a 
prohlídku jediného cisterciáckého opatství ve východní Evropě. 
Sibiu-Rucăr-Cincșor-Cârța-Sibiu / Turistický výlet     8 hod. 
 

H2: Venkovní nadšení v Transfăgărășan 

Venkovní nadšení a vzrušující silnice, zabalené do fascinujících scenérií. Tento jednodenní výlet je věnován 
dobrodružným turistům, kteří čekají na výzvu. Připojte se k nám na vysokohorskou tříhodinovou túru v 
oblasti Bâlea. Náš den zakončíme na klidném letohrádku Brukenthal – letní palác a zahrady. 
Sibiu-Cârțișoara – jezero Bâlea – vrchol Vânătarea lui Buteanu – jezero Bâlea – vodopíd Bâlea - Avrig - 
Sibiu / Turistický výlet           8 hod. 
 

https://eurorando.eu/schedule/c1-unesco-sites-biertan-and-sighisoara/
https://eurorando.eu/schedule/c2-legends-and-myths-of-transylvania/
https://eurorando.eu/schedule/c3-the-ultimate-culinary-experience/
https://eurorando.eu/schedule/c5-all-about-sibiu/
https://eurorando.eu/schedule/h1-sibiu-rucar-cincsor-carta-sibiu/
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H3: Dechberoucí výšky a ledově studené vodopády 

Vysoce obtížný čtyřhodinový výlet v oblasti Bâlea, který bude velkoryse odměněn lahodnou polední 
přestávkou a úchvatným výhledem na široce rozšířená údolí Transylvánie.. 
Sibiu - Cârța – jezero Bâlea - Muchia Buteanu – vodopád Bâlea / Turistický výlet   8 hod. 
 

H4: Údolí Transfăgărășan a letní palác 

Intenzivní túra s úchvatným výhledem, po které následuje relaxační procházka podél zdí temného opatství 
cisterciáků ve východní Evropě. Večer se uvolníme v zahradách letního paláce Brukenthal. 
Sibiu – jezero Bâlea - údolí Bâlii – vodopád Bâlea - Cârța - Avrig - Sibiu / Turistický výlet 8 hod. 
 

H5: Na vrcholu ochutnáte sýr 

Ochutnávka sýrů, venkovní oběd a osvěžující výlet. Tento 5 hodinový středně těžký výlet je věnován těm, 
kteří rádi využívají všechny své smysly při objevování nových míst. 
Sibiu - Păltiniș - Rășinari / Turistický výlet       8 hod. 
 

H6: Příběh Sadu 

Vzdělávací a relaxační, tato tříhodinová středně náročná túra je věnována těm, kteří se rádi hlouběji věnují 
historii svého okolí. 
Sibiu - Rășinari - Râu Sadului - Sadu - Sibiu / Turistický výlet     8,5 hod. 
 

H7: Muzea a hory 

Lékař nařídil muzeum, osvěžující výlet a pikantní venkovní oběd. Připojte se k nám v naší 5-hodinové 
středně náročné túře napříč 2 transylvanskými vesnicemi. 
Sibiu - Râu Sadului - Apa Cumpănită - Râu Sadului - Cisnădie - Sibiu / Turistický výlet  8 hod. 
 

H8: Vynikající saská minulost  

Dnešní výlet je o vyzkoušení nových věcí a objevování nových pohledů. Připojte se k nám na 4hodinové 
dobrodružství v jedné z nejzachovalejších venkovských oblastí Transylvánie. 
Sibiu-Cisnădioara-Sadu-Cisnădie-Sibiu / Turistický výlet     8 hod. 
 

H9: Pohlazení chuťových buněk 

Tato 3hodinová příležitostná túra skončí skutečným pohlazením chuťových buněk: autentickou 
ochutnávkou slaniny. Turistika přes oceněnou vesnici, turistika v úchvatných horách ohraničujících Sibiu a 
kulinářský zážitek, vše je věnováno hlubokému porozumění rozmanitosti, kterou je Sibiu. 
Sibiu - Rășinari - Păltiniș - Gura Râului - Sibiu / Turistický výlet     8 hod. 
 

H10: Neustálý objevitel 

Připojte se k nám na této vzrušující cestě a staňte se neustálým objevitelem. Začneme den tím, že zažíváme 
vzrušení ze zdolávání dvou vrcholů. Po dokončení naší túry odpočíváme a směřujeme do vesnic Cârța a 
Avrig, kde na nás čeká cisterciácké opatství a letní palác. 
Sibiu - Cârțișoara – jezero Bâlea - Șaua Caprei - Iezerul Caprei - Paltinu - Bâlea Lac- Avrig - Sibiu / Turistický 
výlet            8 hod. 
 

H11: Zážitek pod širým nebem  

Fascinuje cestování časem? Možná ještě nemáme technologii, která by to umožnila, ale zde vám tato 
pohodová túra poskytne téměř stejné zkušenosti. Skanzen ASTRA byl založen v roce 1963 a je největší 
expozicí etnografie pod širým nebem v Evropě. Po idylické procházce muzeem, přijdeme k saskému zážitku. 

https://eurorando.eu/schedule/h5-cheese-enjoyed-at-the-top/
https://eurorando.eu/schedule/h6-the-tale-of-sadu/
https://eurorando.eu/schedule/h8-a-delicious-saxon-past/
https://eurorando.eu/schedule/h9-a-quest-for-the-taste-buds/
https://eurorando.eu/schedule/h11-an-open-air-experience/
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Pikantní svačina a autentický “Hencklesch”, podávaný přímo od saské domácnosti, jsou jen jednou z 
možných vzrušujících věcí, které na vás na této cestě čekají. 
Sibiu – Skanzen ASTRA - Rășinari - Cisnădioara - Sibiu / Turistický výlet    8 hod. 
 

H12: Příběh minulosti 

Živý varhanní koncert, lahodná venkovní svačina, návštěva pevnosti a dvě tulácké procházky během 
jednodenního výletu. Tomu říkáme kreativně přizpůsobená túra. 
Sibiu - Slimnic - Hamba - Gușterița - Sibiu / Turistický výlet     8 hod. 
 

H13: Unikátní ikony na skle 

Připojte se k nám na 5hodinovou túru střední obtížnosti přes nádherné vesnice u Sibiu. Gura Râului a Sibiel, 
jejich hlubší prozkoumání s naším zkušeným průvodcem. 
Sibiu - Gura Râului - Cabana Fântânele - Sibiel - Sibiu / Turistický výlet    8 hod. 
 

H14: Divy Sibiu 

Tento den je věnován vrcholům našeho krásného města Sibiu. Prozkoumejte Historické centrum města, pak 
se vydejte po slunné cestě rovnou k největšímu a nejzajímavějšímu skanzenu ve východní Evropě - 
Skanzenu ASTRA. 
Sibiu – Skanzen ASTRA - Sibiu / Turistický výlet       8 hod. 
 

H15: Slané jezero 

Pěší turistika po Gura Râului, pikantní venkovní oběd v Sibielu a osvěžující koupel v Ocna Sibiului. 
Sibiu - Gura Râului - Chiatra Lupoaiei - Sibiel - Ocna Sibiului - Sibiu / Turistický výlet  8 hod. 
 
 

UBYTOVÁNÍ  
Od penzionu k pětihvězdičkovým hotelům budou mít účastníci Eurorando k dispozici širokou škálu možností 
ubytování. Hlavní ubytovací oblastí bude město Sibiu a jeho okolí. Rezervace ubytování bude k dispozici, 
jakmile bude registrace otevřena. 
 

Město Sibiu 
Město, které bylo kdysi Evropským hlavním městem kultury, nabízí celou řadu možností ubytování. V centru 
města si můžete užít přátelský hostel, útulný, penzion nebo moderní a butikové hotely. Město vám 
umožňuje vybrat si mezi značkovými a neznačkovými hotely a buď dáváte přednost 3hvězdičkovým nebo 
5hvězdičkovým hotelům, které vám nabízejí stejný pohodlný pobyt s místním dotykem. 
 

Păltiniș 
Păltiniș je nejstarší horské středisko v Rumunsku, které se nachází jen 33 km od Sibiu. Pokud si chcete užít 
krásnou krajinu a dýchat čerstvý vzduch, bude pro vás ideální ubytování v Păltiniș. Vyberte si z horských 
chalup až po 4hvězdičkové hotely s luxusními lázněmi. Vše, co si vyberete, vám poskytne nezapomenutelný 
zážitek. 
 

Mărginimea Sibiului 
Mărginimea Sibiului získala čestný titul „Dokonalá destinace“ a skládá se z dobře dochovaných vesnic poblíž 
Sibiu. Pokud se chcete dozvědět více o tradicích a kultuře okresu Sibiu, můžete je objevit přímo od místních 
obyvatel. Unikátní tradiční a autentické penziony kombinované s místními příchutí potěší vaše smysly a 
okouzlí vaši duši. 
 
 
 

https://eurorando.eu/schedule/h12-a-story-of-the-past/
https://eurorando.eu/schedule/h13-unique-icons-on-glass/
https://eurorando.eu/schedule/h14-the-wonders-of-sibiu/
https://eurorando.eu/schedule/h15-a-salty-lake/
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Oblast Avrig and Făgăraș 
Tento region je prázdninový cíl pro milovníky přírody a sportovních příznivců. Každá osada je výchozím 
bodem několika značených turistických tras směrem k vrcholům pohoří Făgăraş.Ubytovací zařízení v 
regionu vám nabízí ohromující krajinu, která vás hodí očima a dobrou příležitost k relaxaci mysli a 
zpomalení vašich myšlenek. 
 

Doprava  
LETECKY 
Sibiu International Airport (SBZ) 

73 Alba-Iulia Rd. Sibiu, Romania 
Tel: +4 0269 253135 

Lufthansa: lety z Mnichova 
Austrian: lety z Vídně 
Blue Air: lety ze Stuttgartu 
 
Wizz Air: lety z: 

 Belgie – Brussel, Charleroi 

 Německo – Dortmund, Karlsruhe/Baden-Baden, Memmingen/Mnichov West, Norimberk 

 Španělsko – Madrid 

 Spojené království – Londýn Southend 
 

VLAKEM 
Příjezdy vlakem do Sibiu 

 Noční vlak z Vídně do Sibiu 
 2 vlaky denně z Budapešti do Sibiu 
 1 vlak denně z Budapešti do Cluj-Napoca 

 

AUTOBUSEM 
Flixbus: Cestujte přímo do Sibiu z celé Evropy s Flixbusem. 
 

AUTEM 
 

http://sibiuairport.ro/en/informatii-zboruri/sosiri/
https://www.lufthansa.com/ro/en/homepage
https://www.austrian.com/?sc_lang=ro&cc=RO
https://www.blueairweb.com/ro/ro/
https://wizzair.com/#/
https://www.flixbus.de/
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Autem 
Sibiu je důležitým uzlem evropské silniční sítě a nachází se na dvou různých evropských trasách, E68 a E81. 
Na národní úrovni se Sibiu nachází na třech hlavních silnicích, DN1, DN7 a DN14. 
Rumunská dálnice A1 spojí město s Pitești a rumunskou západní hranicí, poblíž města Arad. 
Doprava z ČR: Praha 1100 km, Brno 900 km, celá cesta je po dálnicích 
 
 

OBJEDNÁVKY  
Skupinové rezervace budou k dispozici od 1. června 2020. 
Jednotlivé rezervace budou k dispozici od 15. srpna 2020. 
 

Pro skupiny 
Hlavním tématem Eurorando 2021 je Přátelství - tak se spojte se svými přáteli a připravte se poznávat Sibiu. 
Základní pokyny 

 Skupinové rezervace budou k dispozici od 1. června 2020 
 Skupiny musí mít nejméně 12 členů 
 Každá skupina musí určit vedoucího skupiny, který bude mít na starosti rezervační proces 
 Připravili jsme bezpečnou rezervační platformu, kde každý vedoucí skupiny může vytvořit balíček 

šitý na míru pro celou skupinu, skládající se z ubytování, dopravy a programu. 
 Možnosti ubytování jsou rozmanité - nabízíme ubytování ve 4 oblastech v blízkosti Sibiu. Vedoucí 

skupin se mohou rozhodnout pro hotely, penziony a ubytovny v rozmezí od 3 do 5 hvězdiček. Více 
informací najdete zde. 

 Upozorňujeme, že ubytování závisí na dostupnosti. Vřele doporučujeme každému vedoucímu 
skupiny, aby zahájil rezervaci, jakmile bude otevřena rezervační zóna, aby bylo k dispozici co nejvíce 
možností. 

 Každá skupina se musí přihlásit minimálně na 4 stezky a maximálně na 6 stezkách. 
Slevy a termíny 

 Rezervujte do 1. února 2021 a získejte 5% slevu 
 Rezervujte si do 31. října 2020 se slevou 10% 
 Lhůta pro skupinové rezervace je 1. června 2021 
 V případě jakýchkoli otázek týkajících se skupiny nás prosím kontaktujte na adrese 

groups@eurorando.eu 
 

Individuální objednávky 
 Bude k dispozici od 15. srpna 2020. 
 Termín pro individuální rezervaci je do 1. srpna 2021 
 Máte-li dotazy týkající se rezervace, kontaktujte nás na adrese individuals@eurorando.eu 
 Pro všeobecné informace nás prosím kontaktujte na adrese info@eurorando.eu 

 
 

POŘADATEL  
Asociace SKV letos dosahuje důležitého milníku - 140 let činnosti. Její 
počátky sahají až do 19. století, kdy bylo Sedmihradsko domovem celé 
řady etnik. Asociace tak má německé jméno - Siebenbürgischer Karpatenverein a rumunské jméno - Asociaţia 
Carpatină Ardeleană a Turiştilor. Do roku 1944 došlo k trvalému růstu aktivit a vztahů rozvíjených s dalšími 
evropskými asociacemi. V důsledku toho vybudoval desítky horských chat, vytvořil tisíce kilometrů 
turistických stezek a podpořil vývoj silného trendu v místní společnosti, pokud jde o pěší turistiku a 
horolezectví. Bohužel, s podnětem komunistického režimu, byl SKV z politických důvodů rozpuštěn a zakázán. 
I přes dlouhou pauzu se někteří starší členové rozhodli v roce 1996 sdružení obnovit, a pokračovali ve své 
práci, pokud jde o podporu rozvoje turistické infrastruktury. Začala fungovat spolu s dalšími stovkami 
horských sdružení v Rumunsku, která organizují výlety, soutěže a ekologické iniciativy. 
V současné době sdružení navazuje na odkaz prvních členů a přebírá větší a větší výzvy. Proto se jí podařilo 
vytvořit 2000 km stezek, které jsou součástí E3 a E8 v Rumunsku. Asociace zejména zrekonstruovala 
historickou horskou chatu a vytvořila 600 km cyklistických stezek. Kromě toho SKV organizuje expedice, 

mailto:groups@eurorando.eu
mailto:individuals@eurorando.eu
mailto:info@eurorando.eu
https://skv.ro/
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navrhuje nové turistické stezky a vyznačuje stávající, má mnoho iniciativ, přispívá k vypracování normativních 
zákonů, vytváří strategie rozvoje cestovního ruchu pro velké oblasti a co je nejdůležitější - organizuje 
Eurorando 2021. 
Promo video: https://youtu.be/0kqrWfARPQ4 (16:05 min.)    
 

https://youtu.be/0kqrWfARPQ4

