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ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO II               č. záj. 539 
1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 8.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
Sraz účastníků je vždy 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 autobusem. V autobusu s možností 
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). 
 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Ústí nad Labem - 
Tisá. 
 
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 3* hotelu Jef v Doubici. 
Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. Na ověření v CK jsou možné i 3- a 
4lůžkové pokoje. 
 
Příplatky:  
1/1 pokoj – 1 750 Kč 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, snídaně formou 
bufetu, večeře jednotné servírované. Nápoje nejsou 
zahrnuty v ceně večeří, každý účastník si je hradí na místě 
sám.  

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné bytelnější boty (pohorky) na turistické 
výlety. Teplejší oblečení, klobouk a brýle proti slunci, krém 
na opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. 
Základní léky – acylpyrin, endiaron 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). 
 
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. 
Prosíme, abyste si po obdržení pokynů k zájezdu přečetli 
přiloženou knížku o cestovním pojištění Uniqa, ve které 
najdete veškeré informace. 
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 
 
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 vedení prohlídky jednotlivými průvodci 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%. 
 
Jedlová - rozhledna - jednotné vstupné 30 Kč. Hrad 
Tolštejn - jednotné vstupné 30 Kč. 
 
Chřibská - muzeum T. Hankeho - 20 Kč 
 
Rozhledna Děčínský sněžník - 30 Kč 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 150 Kč. 
 

!!! V případě špatného počasí má průvodce právo 
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu 
v okolí místa pobytu. !!! 
10. 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. Výlet do 
Chráněné krajinné oblasti LABSKÉ PÍSKOVCE na TISKÉ 
STĚNY, kde se rozkládá rozsáhlé pískovcové skalní 
město s roklemi, soutěskami a převisy. Lehká túra 
skalami kolem skalních útvarů se spoustou poetických 
názvů. Poté přejezd k dominantě Děčínska – 
DĚČÍNSKÉMU SNĚŽNÍKU. Cestou od KRISTINA 
HRÁDKU k 33m vysoké rozhledně. Z rozhledny se 
otevírají krásné panoramatické rozhledy. Cestou zpět k 
autobusu projdeme kolem skal a přes DRÁŽĎANSKOU 
VYHLÍDKU. 
2. den: KYJOVSKÉ ÚDOLÍ – jedno z 
nejnavštěvovanějších míst NP České Švýcarsko, místo se 
spoustou skalních stěn, pískovcových útvarů, hradů a 
roklí. Průchod údolím až na zříceninu HRADU KYJOV, 
dále malebným údolí říčky Křinice přes VLČÍ POTOK na 
DIETRICHŮV KÁMEN. Podél Vlčího potoka a ledopádu 
VLČÍ STĚNKA. Zpět přes Vlčí horu, Panský vodopád, 
Köglerovu naučnou stezku. 
3. den: Přejezd do JETŘICHOVIC – malebná osada při 
JETŘICHOVICKÉ BĚLÉ mezi pískovcovými skalami, 
která je ideálním výchozím místem výletů do 
JETŘICHOVICKÝCH STĚN. Pěší výlet do romantického 

PAVLÍNINA ÚDOLÍ, které se vine podél zákrut Chřibské 
Kamenice. Výlet po naučné stezce na vyhlášené vyhlídky 
(MARIINA SKÁLA A VILEMÍNINA STĚNA). 
4. den: OBLAST DOUBICE – turistika v okolí našeho 
ubytování. Doubický vodopád, vrch Spravedlnost, 
malebná obec CHŘIBSKÁ (kostel, radnice, památné 
roubené domy s podstávkou, Mlýn na koření, muzeum) a 
přírodní zajímavosti v okolí - Chřibský vodopád, památné 
lípy, louka u Brodských, zřícenina chřibského hrádku. 
5. den: Výlet v nedalekých LUŽICKÝCH HORÁCH: 
zajímavý pěší okruh přes známé poutní místo KŘÍŽOVÁ 
HORA na vulkanický vrchol JEDLOVÁ s rozhlednou a 
památníkem básníka Friedricha Schillera až na zříceninu 
hradu TOLŠTEJN, který shlíží na krajinu z vrcholu 
čedičového suku (670 m.). Celkem cca 8,5 km. 
6. den: Den věnovaný nezapomenutelným vyhlídkám 
děčínské STOLIČNÉ HORY. Příjezd na LABSKOU 
STRÁŇ, vycházka na vyhlídku BELVEDÉR s výhledem 
na mohutný kaňon řeky Labe. Poté nás čeká cesta vzhůru 
údolím lemovaným bizarními skalami ARNOLTICKÝCH 
STĚN. Přes RŮŽOVÝ HŘEBEN na RŮŽOVOU 
VYHLÍDKU, ze které se opět otevírá nádherný výhled na 
kaňon Labe. Dále přes Labskou stráž a SNĚŽNICKOU 
VYHLÍDKU do DĚČÍNA. Dojezd do Prahy ve večerních 
hodinách. 


