
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 77 

 ZÁMKY MORAVY A RAKOUSKA  č. záj. 501 
 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD, 
zastávka směr Václavské náměstí – 7.30 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo).  
 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Jihlava – 
Jaroměřice. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 
Orientační čas návratu do Prahy (záleží na dopravní situaci 
atd.): v odpoledních - večerních hodinách kolem 18-19.hod. 
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven 
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni 
používat s odvoláním na platné právní předpisy. Za 
jízdy není dovolena chůze po busu. 

3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 4x v hotelu Club ve Vranovské Nové 
Vsi ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, TV a 
WiFi. Pro zájemce jsou k dispozici i třílůžkové pokoje.  

Hosté mají možnost využití hotelového bazénu (ve stylu 
římských lázní, 5 x 12 metrů, 1,2 metru hloubka, teplota 
vody do 28°C) 1 hodinu denně zdarma.  
Hotel je vzdálen cca 15 km od Znojma a 20 km od hranice 
s Rakouskem. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 000 Kč. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 4x polopenze (servírovaná). 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle 
proti slunci, krém na opalování s ochr. faktorem, repelent. 
Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti 
bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.  
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). 
 
7. Cestovní doklady 
 

Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na 
základě platného cestovního pasu nebo občanského 
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský 
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné 
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj vlastní cestovní doklad (do zemí EU 
cestovní pas nebo občanský průkaz). 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské 
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska 
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní cestovní doklad při sobě!!! 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
 
8. Pojištění 
 

Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu 
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního 
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření. 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do 
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.  
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho 
připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději 
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 200 Kč / os. 
Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně, 
tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu 
v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte knížku 
se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK, 
případně na začátku zájezdu od průvodce. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 



pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na 
začátku zájezdu od průvodce. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna 
v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků 
úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 

- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou (u 

ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu max. 
20 000 Kč.) 

- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 20 000 Kč. 

Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba 
Vám poradí, jak dále postupovat. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 

(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na počasí a individuálním výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. Do většiny památek v ČR mají děti do  
15 let, studenti a senioři nad 65 let snížené vstupné, ceny 
jsou nižší v průměru o 20%. 
 
Třebíč (vstupy dle časových možností) - bazilika sv. 
Prokopa - 140 Kč, snížené - 110 Kč. Areál zámku - volně 
přístupný, Židovský hřbitov - dobrovolné vstupné. Zadní 
synagoga - 140 Kč, snížené - 110 Kč. 
 
Jaroměřice – zámek – 180 Kč, senioři, mládež 18-25 let - 
140 Kč, děti do 18 let – 70 Kč. 
 
Lysice – zámek – 170 Kč, senioři, mládež 18-25 let –  
140 Kč, do 18 let - 70 Kč. 
 
Punkevní jeskyně – s vodní plavbou – 280 Kč, senioři  
230 Kč, děti - 150 Kč. Délka trasy 1 250 m, cca 60 minut. 

Milotice – zámek – 180 Kč, senioři, mládež 18-25 let -  
140 Kč, děti do 17 let – 70 Kč. 
 
Lednice – zámek – trasa A základní okruh – 240 Kč, 
senioři, studenti – 190 Kč, do 18 let - 100 Kč, minaret – 
100 Kč, senioři, studenti – 80 Kč, do 18 let - 40 Kč.  
 
Valtice - zámek - 230 Kč, senioři, mládež 18-25 let -  
180 Kč, děti do 17 let - 90 Kč. 
 
Vranov nad Dyjí zámek – 200 Kč, senioři, studenti -  
160 Kč, do 18 let - 80 Kč. Věž - 100 Kč, senioři, studenti – 
80 Kč, do 18 let – 40 Kč. 
 
Zámek Telč – renesanční sály - okruh je momentálně 
uzavřen. Obytné místnosti posl. majitelů zámku - 150 Kč, 
senioři, studenti - 120 Kč, do 18 let - 60 Kč. Zámecké 
podzemí – okruh je momentálně uzavřen. Zámecké 
nádvoří a zahrada – okruh je momentálně uzavřen. 
 
Laxenburg – skupina nad 10 os.: zámek průvodcovaná 
prohlídka včetně 2x vláčku a 2x převozu lodí – 16,5 €, jen 
park 3 €, do 14 let 1,7 €. 
 
Schloss Hof – 17 €. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 1 900 Kč 
(max. částka) + 40 €. 
 
10. Pěší trasy 
Lednicko-Valtický areál - vždy jedna cesta: Lednice zámek 
- Minaret - 2,1 km, 35 min. chůze, po rovině. Lednice 
zámek - Janův hrad - 2,5 km, 40 min. chůze, po rovině. 
Macocha: tam a zpět cca 1 km a 20 min. chůze. 
Punkevní jeskyně: prohlídková trasa trvá 1 hod., délka je 
1,25 km, teplota v jeskyni je 7-8°C, celkem se jde po  
240 schodech. 

11. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň 28 klientů. 
Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu 
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní 
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné 
linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. TŘEBÍČ 
(UNESCO) - procházka centrem města. JAROMĚŘICE 
NAD ROKYTNOU – působiště spisovatele Otokara 
Březiny, ve kterém se nachází barokní zámecký areál 
s působivým kostelem sv. Markéty. V zámku se nachází 
krásný taneční sál, tři hudební salonky, sala terrena 
a římské lázně, čínský kabinet aj. 
2. den – Zámek LYSICE – barokní zámek s bohatě 
zařízenými interiéry a renesanční zahradou, která se 
vyznačuje jedinečnou zahradní architekturou. MORAVSKÝ 
KRAS – největší a nejvýznamnější krasové území v ČR 
s více jak 1100 jeskyní, z nichž pět je přístupno veřejnosti. 
PUNKEVNÍ JESKYNĚ – součást nejdelšího jeskynního 
systému v ČR, krápníkové prostory, které vedou na dno 



propasti Macochy, projížďka po podzemní říčce Punkvě. 
Propast MACOCHA (138 metrů) – největší propast tohoto 
typu ve střední Evropě přístupná ze dvou vyhlídkových 
můstků.  
3. den – ZÁMEK MILOTICE – unikátně zachovalý 
komplex barokních staveb a zahradní architektury 
nazývaný též „perla jihovýchodní Moravy“. Zámecký areál 
zahrnuje francouzský park, oranžérii, bažantnici, jízdárnu 
aj. VALTICKO – LEDNICKÝ AREÁL (UNESCO) – 
„Zahrada Evropy“, majestátní zámky Lednice a Valtice, 
palmový skleník – nejstarší svého druhu v Evropě, 
francouzská zahrada, rozsáhlý anglický park s rybníky, 
minaret, který nabízí výhled na celý areál aj. 
4. den – Výlet do Rakouska: Zámek LAXENBURG – jeden 
z nejpůsobivějších zámeckých areálů v Evropě - Starý 
zámek, Modrý dvůr, rybník, v jehož středu se nachází 
romantický „Františkův hrad“, ve kterém prožil své líbánky 
císařský pár František Josef I. a Alžběta zvaná Sissi. 
Zámek HOF – barokní zámek, který byl jako jedno 
z největších a nejpřepychovějších panských sídel 
v habsburské monarchii svědkem mnoha velkolepých 
slavností. Zámecká zahrada je mistrovským dílem barokní 
zahradní architektury - sedm teras s ornamentálními  
záhony, kašnami s vodotrysky a sochami. Mimořádnou 
pozornost zasluhuje zámecký hospodářský dvůr „Meierhof“ 
- největší barokní stavba tohoto typu ve střední Evropě. 
5. den – VRANOV NAD DYJÍ – jedna 
z nejpozoruhodnějších světských staveb středoevropského 
baroka. Návštěvníky zaujmou především bohatě zařízené 
interiéry, zámecká kaple a středověké hradby. TELČ 
(UNESCO) – město s neopakovatelnou pohádkovou 
atmosférou, náměstí Zachariáše z Hradce je považováno 
za renesanční perlu na seznamu Unesco. Renesanční 
zámek je nádherným příkladem italského umění u nás. 
Návrat do Prahy ve večerních hodinách. 


