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1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží 
ČD, zastávka směr Václavské náměstí – 7.30 hod. 
Pokud přijedete metrem nebo tramvají, je nutno ze střední 
části haly Hlavního vlakového nádraží (mezi jezdícími 
pásy nahoru do odjezdové haly a k nástupištím) vyjet 
jedním ze dvou prosklených výtahů do nejvyššího patra 
(značeno symbolem autobusu). Sem pak přijede autobus. 
 

 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 
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. 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo).  
 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Ledeč nad 
Sázavou - Proseč u Skutče. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 

3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 

Ubytování je zajištěno 5x v hotelu Renospond, Proseč u 
Skutče. 
2 varianty ubytování dle základní ceny zájezdu:  
- 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím nebo  
- vždy dva pokoje mají společné příslušenství. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj (výjimečně, omezený počet, na 
vyžádání předem v CK) – 1 750 Kč. 

 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, večeře jsou 
jednotné, dvouchodové, 1x je večeře formou grilování. 
Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné 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). !!! Každý účastník může vézt s 
sebou zavazadla o váze do 15 kg. !!! 
 
7. Cestovní doklady 
 

Zájezd je pouze na území České republiky, prosíme ale, 
abyste s sebou měli svůj platný občanský průkaz. 
 
8. 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 120 Kč / os. 
Pokud si pojištění storna zakoupíte v naší CK, pak platí 
níže uvedené informace: kartičky pojištění pro tuto 
variantu nejsou, příplatek bude uveden na voucheru. 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni. 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 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. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 

(z roku 2021) 
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%. 
 
Lipnice nad Sázavou - hrad – 120 Kč, senioři, studenti – 
100 Kč, do 17 let – 60 Kč. 
 
Nové Hrady – vstupné do areálu a zahrad - jednotné 
vstupné 60 Kč, vstupné do zámku 120 Kč (při vstupu do 
zámku se musí koupit i vstup do zahrad), děti, studenti, 
senioři – 80 Kč. 
 
Žďár nad Sázavou - areál poutního kostela na Zelené 
hoře - 110 Kč, senioři nad 65 let, děti do 18 let, studenti do 
26 let - 60 Kč. 
 
Národní muzeum Vysočina - Veselý kopec - 120 Kč. 
 
Zámek Slatiňany - okruh celým zámkem - 160 Kč, do 18 
let – 80 Kč, senioři nad 65 let - 130 Kč. Zámecká zahrada 
- jednotné vstupné 30 Kč. 
 
Zřícenina hradu Lichnice - 30 Kč, snížené vstupné -  
15 Kč. 
 
Hrad Pernštejn - základní okruh - 200 Kč, do 18 let –  
100 Kč, senioři nad 65 let - 160 Kč. Hradní nádvoří bez 
průvodce - 50 Kč jednotné vstupné. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 1 200 Kč. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 

11. Pěší trasy 
 

1) Lipnice nad Sázavou – Bretschneiderovo ucho, Zlatý voči, 
Ústa pravdy – okruh: cca 6 km, 2 hod. chůze. 
2) Toulcovy maštale - okruh: cca 5,3 km, 2 hod. chůze,  
210 metrů stoupání, 210 metrů klesání. 
3) Cikháj - Tisůvka - Žákova hora - pramen Svratky - Devět 
skal: cca 14 km, 4 hod. chůze, 340 metrů stoupání,  
270 metrů klesání. 
4) Lovětínská rokle: cca 5 km, 2 hod. chůze, 125 metrů 
stoupání, 125 metrů klesání. 
 
 
 
 

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.  LIPNICE 
NAD SÁZAVOU - jeden z nejmohutnějších českých 
šlechtických hradů, památník Jaroslava Haška, pěší okruh 
ke kamenosochařským monumentům, označovaným jako 
Národní památník odposlechu (Zlatý Voči, Ústa pravdy, 
Bretschneiderovo ucho, celkem cca 12 km). Zastávka v 
rodné vsi K.H.Borovského - HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ. 
2. den – Přírodní rezervace TOULCOVY MAŠTALE – 
skalní město, výlet krásnou trasou kolem různých skalních 
útvarů a vyhlídek, skalní labyrint. Zámek NOVÉ HRADY 
s nádherným udržovaným francouzským parkem, obora 
daňků a jelenů aj. 
3. den - Pěší výlet po hlavních vrcholech Žďárských 
vrchů: Z obce CIKHÁJ – bývalá sklářská huť s kruhovou 
zvoničkou vyjdeme na horu TISŮVKA – na vrcholu je 
pěkná vrcholová rulová skála. Dále po červené na 
ŽÁKOVU HORU, kde je přírodní rezervace jedlo-
bukového pralesa, prochází tudy evropské rozvodí. 
Obkroužíme ji po naučné stezce kolem pramenu 
SVRATKY (Stříbrná studánka). A dojdeme na nejvyšší 
vrchol Žďárských vrchů DEVĚT SKAL (9 vrcholových 
rulových skal, na jedné vyhlídka). Celkem cca 12 km. 
4. den – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – zámecký areál, bývalý 
cisterciácký klášter, kostel Nanebevzetí panny Marie. 
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na ZELENÉ HOŘE 
(UNESCO) postavený dle plánů významného barokního 
architekta Santiniho. HLINSKO – VESELÝ KOPEC – 
muzeum v přírodě se zajímavými stavbami a malebnou 
krajinou, památková rezervace. 
5. den – Den v Železných horách:  ZÁMEK SLATIŇANY 
s nádherným anglickým parkem, procházka ke Kočičímu 
hrádku, výběhy známého hřebčína. Zřícenina hradu 
LICHNICE opředená řadou pověstí a pěší výlet 
v LOVĚTÍNSKÉ ROKLI. 
6. den – Zastávka v POLIČCE – místo narození 
Bohuslava Martinů, město s pěkným historickým centrem. 
Hrad PERNŠTEJN -  velmi zachovalý středověký hrad, 
jeden z nejvýznamnější na Moravě, který za svou 
800letou historii nikdy nebyl dobyt.  Krátký výlet po 
naučné stezce na vyhlídku MARIINO LOUBÍ - je zde 
krásný výhled na hrad Perštejn a údolí říčky Nedvědičky. 
Návrat do Prahy ve večerních hodinách. 
 


