
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 27 

 EGER, TOKAJ – TERMÁLY A VÍNO  
č. záj. 159 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Eger a Tokaj – Praha ve 06.00 hod. Místo odjezdu 
z Prahy bude upřesněno v pokynech k zájezdu cca  
14 dní před zájezdem (předpokládá se od stanice metra 
C Budějovická). 
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 klimatizací s 
možností občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). 
Doporučujeme se do autobusu pohodlně obléci. 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Brno – Bratislava 
a dále do Maďarska. 
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 
 
Ubytování je zajištěno 4x v rodinném penzionu nebo 
v hotelu, 2x v Budapešti a 2x v Miskolci-Tapolce 
(2lůžkové pokoje se sprchou a WC), v blízkosti 
termálních lázní. 
 
Příplatek za 1/1 pokoj – 3 000 Kč (povinný pro 
samostatně cestující osoby). 

4. Stravování 
V ceně zájezdu je 4x polopenze. Snídaně jsou formou 
bufetu (podávají se v penzionu/hotelu). Večeře - 1x ve 
sklípku formou bohaté obložené mísy + pečivo + 
pagáčky, spojeno s ochutnávkou tokajských vín. 
V případě připlacení ochutnávky vín v Egeru (200 Kč / 
os.) je v ceně malé občerstvení. 
Před návratem do ČR možnost fakult. levného 
občerstvení z bohaté nabídky slaných a sladkých 
palačinek. 
Ve všech termálních lázních je možnost bufetového 
stravování - ceny cca jako u nás v turisticky atraktivních 
místech. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, koupací 
čepici – není povinná, jen doporučujeme, župan nebo 
osušku, deštník, teplejší oblečení pro případ horšího 
počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. 
a léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti 
bolesti. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna.  
 

 
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 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit (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. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny. 
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 ve městech musí být 
realizována, záleží na vedení prohlídky jednotlivými 
průvodci a individuálním výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
Výměna peněz je možná na hranicích (ne vždy výhodný 
kurz), ve vybraných směnárnách v ČR nebo na místě ve 
směnárnách (některé směnárny akceptují i české koruny, 
ale nelze se na to spolehnout). V Egeru je možná 
výměna forintů za eura i za Kč. 
Orientační kurz 100 HUF = 5,9 Kč (25.11.2022) 
 
Ochutnávka vína v Egeru (s malým občerstvením) –  
200 Kč. Nutno rezervovat předem v CK. 
 
Vstupné na slavnosti je v ceně zájezdu. Na slavnosti 
v Tokaji je potřeba si zakoupit koštovací sklenku a 
základní žetony (není v ceně) za cca 1 200 HUF. Žetony 
na ochutnávky se dají přikupovat. 
 
Ochutnávka tokajského vína a aszú (cca 4 vzorky) s 
výkladem je součástí večeře a je v ceně. Ochutnané víno 
je možno si pak zakoupit. 
 
Eger – hrad – 800 HUF, i s výstavou za 1800 HUF, 
turecký minaret – 400 HUF, městské termální lázně od 1 
900 HUF, turecké lázně (samostatný vstup) – 2 200 HUF. 
 
Miskolc – vláček – 800 HUF, lázně Miskolc-Tapolca –  
2 500 HUF / 4 hod., 3 600 HUF / celý den. 
 
Budapešť - Matyášův chrám – 1 200 HUF. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 40 000 HUF. 
 
Cenová hladina je podobná české – ovoce, zelenina, 
suvenýry, víno, klobásy. Nenechají vás chladnými 
suvenýry, hry, výšivky a hlavně víno a klobásy. 
 
 

 
10. Lázně 
 
Eger - lázeňský areál leží v upraveném městském parku 
na rozloze asi 4 ha. V otevřených a krytých bazénech s 
termální vodou 29-30°C se léčí hlavně chronická 
onemocnění pohybového ústrojí, revmatismus, chronické 
gynekologické záněty, neplodnost. Pitná kůra je vhodná 
pro poruchy a katary zažívacího a střevního systému. 
Slabě radioaktivní voda obsahuje vápník, hořčík a 
kysličník uhličitý. 
 
Miskolc-Tapolca - Termální prameny s podzemním 
jezerem Várhegy a termálními koupelemi přímo v jeskyni 
patří k světovému unikátu. Voda obsahující jód, brom, a 
vápník je doporučována při chorobách nervového 
systému, neurotických potížích spojených s funkcí srdce, 
vysokém krevním tlaku a při neurotických žaludečních 
potížích a vyčerpání. Vzduch v jeskyních má příznivý vliv 
na katarové dýchací potíže. Venkovní plážové koupaliště 
má dva termální bazény, plavecký bazén a tobogán. 
Teplota vody až 32-36°C. 
UPOZORNĚNÍ: Ve většině maďarských lázních jsou 
termální bazény přístupny bez pokrývky hlavy, naopak do 
plaveckých bazénů je obvykle vyžadována koupací 
čepice. 
Upozorňujeme, že silné termální vody nemají dobrý vliv 
na plavky s umělými vlákny a na stříbrné šperky 
(zčernají), zlatu minerální vody nevadí. 
 
11. Poznámka ke slavnostem 
 
V ceně zájezdu je vstup na slavnosti do vesnice Tokaj. 
Slavnosti jsou pro Maďary spontánní záležitost, jedná se 
vlastně o soutěž a prezentaci jednotlivých vinařských 
rodin a podniků. Hodnocení kvality vystavovaných vín se 
můžete zúčastnit i vy. Zakoupíte si zdobnou sklenku na 
koštování a několik základních žetonů, celkově asi za 1 
200 Ft, za žetony si kupujete dle výběru vína, aszú i 
pálenku, ev. si přikoupíte další samostatné žetony. Jakýsi 
vinný trh je doplněn většinou kulturním představením 
během odpoledne a dalšími stánky s pochutinami i 
řemeslnými výrobky. Bohužel termíny slavností se v 
průběhu roku pohybují a kvalita slavnosti je vždy závislá 
na množství soukromých vystavujících. I v případě, že by 
se slavnost posunula je připraven náhradní program a 
možnost ochutnat kvalitní tokajské. V Tokaji je zajištěna 
večeře ve sklípku a při ní ochutnávka výborného 
tokajského vína, včetně sklenky dezertního tokajského 
3putýnkového aszú (v ceně zájezdu). 
 
12. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň 28 
klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 

13. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Budapešť – J.E. Tibor Bial, MBA, po-pá 
7.45-16.15, tel: +36 146 250 10, nouzová linka: 
+36 309 247 081, Rózsa utca 61, Budapest 
 
 
 
 



 
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: +420 777 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 6h., přejezd přes Slovensko do 
Maďarska, BUDAPEŠŤ (UNESCO), projížďka městem a 
poznání čtvrti Pešť, stará tržnice Vásárcsarnok a 
gastronomický ráj, Váci útca, chrám sv. Štěpána a 
Parlament, ubytování v Budapešti, večeře. 
2. den: variantně fakultativní výlet s průvodcem za 
krásami Dunajského ohybu, cesta do 
městečka VISEGRAD (1h), významné historické místo 
pro Uhry, vysoko na skále ční citadela Visegrad, od dob 
Matyáše Korvína strážný hrad nad Dunajem a místo 
setkání 3 králů r. 1335 i místo setkání Višegrádské 
čtyřky, pohled na Šalamounovu věž či 
návštěva renesančního královského paláce, dále cesta 
busem do srdce NP Pilištínské vrchy, pro turisticky 
zdatnější průchod krásnou soutěskou Ram kolem 
skalních útvarů s četnými vodopády (cca 8km a 
převýšení 588m, po trase několik žebříků) pro pohodlné 
horské středisko DOBOGÓKÖ (756 m), jedno z prvních 
turistických středisek Maďarska 19. stol. a procházky po 
okolí a gurmánské zážitky v království guláše, perkeltu a 
rybí polévky halászlé,  v podvečer umělecké 
městečko SZENTENDRE, bylo centrem srbských 
uprchlíků před Turky a tím také centrem pravoslavné 
církve v Maďarsku, barokní domky, kostely a synagoga, 
malířské galerie, Muzeum marcipánu, cestou 
zpět Aquincum, pohledy na pozůstatky římského města 
v Pannonii, variantně individuálně celodenní pobyt 
v BUDAPEŠTI a individuální program, pobyt a koupání v 
původně největších termálních lázních Széchenyi 
fürdö nebo návštěva galerie či a procházka v 
parku Városliget, památník Milénia na Náměstí hrdinů, 
návrat na ubytování, večeře, večerní vyhlídková plavba 
lodí po Dunaji  pro zájemce. 
3. den: EGER, „barokní perla Maďarska“, náměstí s 
barokním chrámem, hrad, turecký minaret, odpočinek a 
relaxace v termálních lázních. Návštěva oblasti vinných 
sklepů tzv. údolí krásné paní, posezení ve vinném sklepě 
s ochutnávkou egerského vína Bikaver, Leányka, malé 
občerstvení, cesta do MISCOLC , ubytování u termálních 
lázní v MISKOLC-TAPOLCA. 
4. den: Barlangfürdö, koupání a relaxace v jeskynních 
termálních lázních Tapolca , návštěva pověstné vinařské 
oblasti TOKAJ (UNESCO), na jaře účast na „festivalu 
Tokajského vína“, zahájení vinobraní, průvod v krojích, 
přehlídka místních vín spojená s ochutnávkou, možnost 
nákupu kvalitního tokajského vína, přehlídka vinařů, 
folklórní program (v případě zrušení slavností náhradní 
program s delší dobou na koupání nebo 
návštěvou MISKOLCE, hradu Diósgyör a cestou 
historickým vláčkem do Bukových hor a potom návštěva 
tokajského vinného sklepa, ochutnávka a pohoštění, 
pozdní návrat. 

5. den: BUDAPEŠŤ (UNESCO), okružní jízda městem, 
hradní čtvrt Buda, Matyášův chrám, Rybářské bašty a 
výhledy na Pešť, secesní architektura, fakult. oběd v 
palačinkárně. Příjezd do ČR do 23 h. 
 
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu 
vzhledem k počasí a aktuálnímu stavu slavností. V 
případě zrušení termínu slavností, což se někdy po 
uzávěrce katalogu stane, jsou změny programu 
vyhrazeny. V takové situaci bude především více času 
věnováno koupání v termálech, odpočinku a také 
ochutnávkám. 
 


