
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 81 

 LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK, FRANCKÉ 
ŠVÝCARSKO A SMRČINY  č. záj. 511 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, Nové 
Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po schodech 
nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové Butovice, 
Velká Ohrada. 
Čas odjezdu - 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 mikrobusem. Není možnost zakoupit teplé ani 
studené nápoje. 
 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Plzeň – Mariánské 
Lázně. Cesta zpět je Karlovy Vary – Praha, při zpáteční 
cestě není možný výstup v Plzni. 
 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) je mezi 19.-21. hod. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 

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 v hotelu Subterra v Ostrově ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, TV, WiFi. 
1/3 pokojů je omezený počet na vyžádání v CK. 
 
K dispozici je welness (finská sauna, parní lázeň, 
infračervená sauna, vířivka, masážní sprchy) - jednorázový 
vstup pro hotelové hosty 150 Kč / os. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 500 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, snídaně formou 
bufetu, večeře formou tříchodového menu, nápoje nejsou v 
ceně večeří zahrnuty. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevnější boty na 
pěší výlety. 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 (jen 
se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000). 
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 240 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 30%. 
 
Teplá Klášter - 120 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6-15 let, 
studenti, senioři nad 65 let - 90 Kč 
 
Bayereuth - Markrabská opera - 8 € 
 
Lanovka Ochsenkopf - 8 € zpáteční, jen nahoru (ve 
skupině) - 4,5 € 
 
Cheb hrad – 100 Kč, děti 6-15 let, studenti, důchodci 50 Kč. 
 
Seeberg – hrad – 100 Kč, důchodci, studenti - 50 Kč. 
 
Rezervace SOOS – 100 Kč, důchodce 80 Kč, studenti  
80 Kč. 
 
Teufelshöhle - 5 € 
 
Neue Residenz Bamberg – 6 € 
 
Loket - zámek – 150 Kč s českým průvodcem, děti 6-15 let, 
důchodci, studenti do 26 let 120 Kč. 
 
Karlovy Vary - Lanovka Diana – 110 Kč zpáteční, děti  
6-15 let 65 Kč zp., 90 Kč jen nahoru. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 700 Kč + 30 €. 
 
!!! V případě špatného počasí má průvodce právo 
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu 
v okolí místa pobytu. !!! 

10. Pěší trasy 
1) Rašeliniště Kladská: např. NS Kladská – 2,5 km 
dohromady, cca 1 hod. chůze, po rovině.  

2) Ochsenkopf – kolem pramenů Mohanu k Fichtelsee:  
5 km a 1,5 hod. chůze, 50 metrů stoupání, 300 metrů 
klesání. 

3) Pottenstein – Gössweinstein: 9,5 km a 3,5 hod. chůze, 
550 metrů stoupání, 450 metrů klesání. 

4) SOOS: NS SOOS – 1,7 km okruh, 30 min. chůze, po 
rovině. 

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 – Klášter premonstrátů TEPLÁ – s velkou klášterní 
knihovnou a chrámem Zvěstování Panny Marie. 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – fascinující město proslavené 



poslední láskou J. W. Goethe a v současnosti zpívající 
fontánou. Rašeliniště KLADSKÁ – naučná stezka 
v historické honitbě ve Slavkovském lese. 
2. den – FICHTELGEBIRGE (Smrčiny) – pramenné pohoří 
čtyř velkých řek. Univerzitní město BAYREUTH – centrum 
wágnerovských slavností. Přejezd do Bischofsgrün. Výjezd 
lanovkou na jeden z nejvyšších vrcholů Smrčin 
OCHSENKOPF (1 024 m), rozhledna. Pěší výlet (cca 6 km) 
kolem pramenů Mohanu k romantickému lesnímu jezeru 
FICHTELSEE. 
3. den – Královský hrad a město LOKET, dnes krásně 
zrekonstruované, proslavené Karlem IV. a nejstarším 
meteoritem na světě. KARLOVY VARY – největší české 
lázně proslulé teplými prameny, zejména nejznámějším 
Vřídlem, i příjemnými procházkami v okolních lesích 
(procházka ke Kamzíkovi).  
4. den – FRÄNKISCHE SCHWEIZ (Francké Švýcarsko)-
oblast krasových jeskyní, divokých skal a romantických 
hradů. TEUFELSHÖHLE (Ďáblova jeskyně)-největší 
krápníková jeskyně v Německu.  Městečko POTTENSTEIN 
s hrázděnými domy a s dominantním hradem na skále. 
Cesta romantickým údolím s řadou hradů a bizarními 
skalními útvary do lázeňského městečka 
GÖSSWEINSTEIN, které je vyhlášeným poutním místem s 
nádhernou barokní bazilikou. 
5. den – BAMBERK – malebné město, sídlo arcibiskupství 
s císařským dómem ze 13. stol. Při zpáteční cestě zastávka 
u pramene řeky OHŘE ve Fichtelgebirge. 
6. den – CHEB – jediná říšská falc na území Česka, 
proslavená budova Špalíček na náměstí, Chebský hrad, 
místo proslulé zavražděním Albrechta z Valdštejna. SOOS 
– přírodní rezervace – malý český Yellowstone. Rašeliniště 
s mofetovými kráterky s unikajícím oxidem uhličitým a 
kloktajícím bahnem. Hrad SEEBERG – původně románský 
hrad ze 13. stol. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – městská 
památková rezervace, malé pohodové empírové lázně 
s nenarušenou slohovou jednotou lázeňského centra. 
Příjezd do Prahy večer. 
 


