
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 78 

 JESENÍKY                                        č. záj. 503 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !  
 

Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží Florenc, 
číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech před 
zájezdem. Florenc je přestupní stanice metra C a B. Výstup 
směr ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře značený.  
Čas odjezdu – 07.30 hod. (čas může být upřesněn v 
pokynech vzhledem k dalším nástupním místům). 
 
Časy a místa odjezdů z ostatních měst po trase budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým klimatizovaným autobusem s 
možností občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo).  
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Hradec Králové -  
Pardubice – Šumperk – Velké Losiny - Karlov pod 
Pradědem. 
CK si vyhrazuje právo změnit trasu dle aktuální situace. 
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 místo ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno v hotelu*** Dlouhé Stráně, Loučná 
nad Desnou, v klidném prostředí CHKO Jeseníky. Pokoje 
jsou 2lůžkové s vlastním příslušenstvím. V hotelu je 
k dispozici WiFi, wellness služby a bowling. 
V ceně ubytování není zahrnuta pobytová taxa ve výši  
15 Kč / os. / den – platí se na místě. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení a na 
ověření dostupnosti v CK) – 3 100 Kč. 
 
4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze - večeře jsou 
jednoduché, jednotné, servírované. 
Nápoje k večeři si klienti hradí na místě sami. 
 
Pro klienty, kteří by chtěli bohatší večeře a to formou 
bufetu, je možno si je připlatit za 500 Kč / os. 
 
5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku. Teplé 
oblečení, doporučujeme nepromokavou větrovku a dlouhé 
kalhoty, svetr nebo mikinu, plavky, klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník, 
pláštěnka. Základní léky – acylpyrin, endiaron, paralen, léky 
proti bolesti hlavy apod. a léky trvale užívané. Pro zájezdy 
na hory doporučujeme dobře vybavenou osobní lékárničku 
s náplastmi, obvazy, elastickým obinadlem, jodisolem, léky 
proti bolesti, mastí proti bolesti. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s sebou 
zavazadla o váze do 15 kg. !!! 
 
7. Pojištění 
 

Je nutné s sebou vozit modrou kartu zdravotní pojišťovny 
v ČR – evropský průkaz zdravotního pojištění. 
Pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Je 
možno si ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
v ceně 180 Kč / os. Pokud si pojištění storna 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 je obdržíte na požádání 
v naší CK. 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 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. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
8. Orientační ceny vstupného 
 

(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Zámek Velké Losiny   140 Kč 
Velké Losiny papírna   130 Kč 
Velké Losiny Termály   350 Kč na 3 hodiny 
Ramzová – Šerák lanovka 170 Kč jeden směr, 

 zpáteční 270 Kč 
Jeseník vodní tvrz    100 Kč 
výjezd autobusem na Ovčárnu  cca 25 Kč/jízda  
Na Pomezí jeskyně   130 Kč 
Rejvíz     30 Kč 
Praděd rozhledna    150 Kč 
Dlouhé Stráně elektrárna  cca 100 Kč (dle  
     počtu účastníků) 
 
Ceny vstupů jsou pouze orientační, uvedeny vždy v plné 
sazbě pro dospělého. Většina z navštěvovaných objektů 
poskytuje slevy pro seniory nad 65 let a mládež do 15 let.  

                                                 
Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 800 Kč. 
 
Níže vypsané vstupy je nutno objednat předem v CK a 
to nejpozději 6 týdnů před odjezdem. Platí se na místě, 
v hotovosti. 
 



Dolní Morava - výběr vstupů 
Stezka v oblacích - 290 Kč / os. 
Sky Bridge - 330 Kč / os. 
Lanovka nahoru - 215 Kč / os. 
Lanovka dolů - 215 Kč / os. 
Lanovka nahoru i dolů - 430 Kč / os. 
 
!!! V případě špatného počasí má průvodce právo 
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu 
v okolí místa pobytu. !!! 

9. 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 - Dopoledne příjezd do lázeňského města JESENÍK, 
v jehož historii cinká zlato a stříbro. Fakult. oběd, následuje 
prohlídka města, kde můžeme vidět starý vodní hrad 
upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely. Odjezd do 
lázní Jeseník, možnost procházky v Balneoparku a v 
lázeňském centru. K večeru příjezd na ubytování do 
Loučné nad Desnou, večeře. 
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy 
PRADĚD. Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd  
(2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme 
(5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY, prohlídka půvabného 
lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet 
absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce. 
3. den: Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický 
výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: 
Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na 
Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – 
sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka 
lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet 
absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a 
strávit volný čas v Červenohorském sedle. 
4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací 
elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ. Návštěva zlatokopeckého 
skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH, kde uvidíme repliku 
zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek dne strávíme 
v REJVÍZU, horská obec s přírodní rezervací, důležitá 
pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k 
Mechovému jezírku. 
5. den: VELKÉ LOSINY, zde si prohlédneme nádherný 
renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru 
a Ruční papírnu, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let. 
Variantně pro zájemce relaxace v termálním parku 
TERMÁLY LOSINY, regenerační vodní svět, blahodárné 
termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou. 
Před návratem na hotel prohlídka krasové jeskyně NA 
POMEZÍ. 
6. den: Po snídani odjedeme na pomezí Orlických 
hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU. Zde pod Kralickým 
Sněžníkem ve výšce 1116 m n. m. vyjedeme lanovkou, 

variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na 
unikátní STEZKU V OBLACÍCH, která se vypíná 58,8 m 
nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu 
Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický 
Sněžník, Krkonoše a do Polska. Milovníci adrenalinu se 
mohou projít i přes nejdelší visutou lávku světa pro pěší – 
Sky Bridge 721. 
 


