
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 28 

 ZÁMKY A ZAHRADY RAKOUSKA A 
MAĎARSKA + LÁZNĚ BÜK    č. záj. 161 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD, 
zastávka směr Václavské náměstí – 6.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
Nástup je možný po trase u Benešova, Tábora, Třeboně. 
Výstup po trase Znojmo – Jihlava. 
 
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 autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo).  
Předpokládaná trasa přejezdu tam: Praha – Tábor – 
Třeboň - Rosenburg.  
Cesta zpět je po trase: Vídeň – Znojmo – Jihlava – Praha. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas návratu do Prahy (záleží na dopravní situaci 
atd.): ve večerních hodinách kolem 20.-22.hod. 
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 5x v hotelu Apartmanhotel v Büku ve  
2- 3lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj - 2 000 Kč. 
 
Bükfürdö - Kariéra lázní Bükfürdö (Bukové lázně) začala 
před  
25 lety, kdy hledači ropy, pracující v této oblasti, byli 
odměněni za svou práci 60 metrů vysokým sloupem vody. 
Jednalo se o 58°C teplou léčivou vodu. Od doby svého 
vzniku prošly lázně velkým vývojem a dnes patří mezi jedny 
z nejvýznamnějších lázní Maďarska. Jejich bohatě 
zásobené termální prameny, subalpínské podnebí a 
malebné okolí spolu s řádně udržovanou obcí a vysokou 
úrovní služeb zaručuje hostům klidný pobyt a účinnou 
léčbu. Do městečka Bük, vzdáleného 3 km, jezdí každou 
hodinu mini-vláček. K pozoruhodnostem okolí Büku patří 
zámek Szapáry, jedno z nejhezčích historických městeček 
blízký Köszeg, klimatické středisko Velem nebo 
Szombathely, místo obývané od dob Římanů. 
Popis lázní: Lázeňský areál se rozkládá na 14 ha a 
najdete v něm celkem 27 bazénů s letním i zimním 
provozem, které poskytují lázeňské služby odpovídající 
nejmodernějším požadavkům. Podrobné složení bazénů: 
11 krytých bazénů,  
11 otevřených bazénů a 4 bazény se stíněnou střechou, z 
poloviny krytou. Termální bazény mají teplotu vody 32°-
34°C, teplota léčebné vody je o něco vyšší 32°-39°C a 
dětské bazény o teplotě 28°-32°C. Je možné vyzkoušet 
různé terapeutické, ponorné i skluzné bazény a plavecký 
bazén. V části zážitkových lázní na návštěvníky čekají 
perlivé lázně, masáž vsedě proudem vody vyrážené 
vzduchem a další. 
Indikace: Řídnutí kostí (osteoporosis), vápenatění 
(spondylosis), opotřebení chrupavky (arthrosis), deformace 
chrupavčité ploténky (discopathia), onemocnění 
chrupavčitých destiček kloubních, lumbago, chronické 
záněty kloubů v inaktivním stádiu, dna, zažívací potíže, 
revmatismus tkání, Bechtěrevova choroba, artritida uratická 
(pakostnice). Poúrazová rehabilitace, pooperační 
rehabilitace po ortopedickém a neurochirurgickém zásahu, 
chronické gynekologické a urologické záněty. 
Pitná kůra: kůru lze užívat na chronické žaludeční vředy, 
chronické katary žaludku, poruchy a katary střev a 
zažívacího traktu, inervační poruchy funkce žaludku. Při 
pitných kúrách se využívá žlučopudný účinek hořčíku, 
projímavý účinek hořké soli a účinek vápníku ke zmírnění 
zánětů. Vodu při pitné kúře se doporučuje používat 1 - 2 dl 
před jídlem, v přiměřené teplotě. Pije se pomalu, po 
doušcích! Pítko je v hale. Použití vody doporučujeme 
konzultovat s lékařem. 
Inhalace: chronický katar dýchacích cest. 
Léčebné lázně Bük se staly jedněmi z nejznámějších a 
nejpopulárnějších léčebných lázní v Evropě. V současnosti 
se jedná o druhé největší lázně v Maďarsku. Lázně 
zaujímají plochu 14 ha s nabídkou 27 bazénů s celkovou 
vodní hladinou větší než 5 100 m2. Voda v léčebných 
bazénech má teplotu 32-38°C, teplota vody v plaveckých 
bazénech je mezi 26 a 28°C. Komplex skluzavek 
dostupných zdarma ve vás zanechá nezapomenutelné 
zážitky. V Rekreačním parku můžete regenerovat ze své 
každodenní únavy v tichém, klidném a zeleném prostředí. 
Zastřešené zážitkové koupele v Parku jsou otevřeny 
celoročně a nabízejí osvěžení všem generacím hostů. 
Přímo v Bükfürdő je řada restaurací a snack-barů. 
Zákazníci mají k dispozici zdarma lehátka, hračky, pohovky 
a místnost pro maminky s dětmi. Oddělené pohovky, 
galerie v prvním poschodí a odpočívárny s venkovními 
slunečnými terasami přispívají k pocitu soukromí, klidnému 
zotavení a pohodlnému odpočinku. 



4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 5x snídaně formou bufetu. 
Příplatek: 5x večeře (servírované) - 1 200 Kč. Nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně večeří, každý účastník si je hradí na 
místě. 
5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s ochr. faktorem, repelent, 
deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí, pro 
adventní termíny doporučujeme teplé oblečení. 
Doporučujeme s sebou župan a velký ručník / osušku do 
lázní. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, jodisol 
apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.  
 
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 210 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 15 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 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. 
 
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 2020) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na vedoucím zájezdu, počasí a individuálním výběru 
každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Doporučujeme forinty vyměnit předem v ČR, výměna bude 
dále možná na místě ubytování nebo ve větších městech 
během prohlídek. 
Orientační kurz 100 HUF = 6,86 Kč (23.11.2021) 
 
Eisenstadt – Kalvárie – 3 €, zámek Esterházy – 9 €. 
Rosenburg vč. vystoupení sokolníka – 15 €. 
Zahrady Tulln – 13,5 €. 
Laxenburg, hrad Franzisburg a doprava parkem – 15 €, 
Laxenburg - jen park - 2,6 €. 
 
Lázně Bükfürdö – bazény (zóna I) po 15. hod. –  
3 890 HUF, celodenní vstupné 4 590 HUF, celodenní 
vstupné vč. saun - 6 790 HUF, vstupné vč. saun po  
15. hod. - 5 790 HUF, půjčovné: uzamykatelná skříňka - 
690 HUF. 
 
Hrad Sümeg - 1 500 HUF. 
Zámek Keszthely a muzeum kočárů - 2 400 HUF, nad  
60 let – 2 100 HUF. 



Termální areál Hévíz - jezerov- 3 hod. - 3 500 HUF, 4 hod. - 
4 300 HUF, doplňková vstupenka Wellness-Saunaworlf ke 
vstupence na jezero - 2 300 HUF, kabinka - 1 000 HUF. 
Zámek Förtod - 2 000 HUF. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 55 € a  
22 000 HUF. 

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 v časných ranních hodinách.První 
zastávkou je renesanční zámek ROSENBURG – úchvatný 
zámecký komplex okouzlí návštěvníky svými historickými 
sály a komnatami, vzácnými obrazy a starožitnostmi. 
Vrcholnou podívanou jsou každodenní přehlídky letů orlů, 
sokolů, výrů, supů a dalších dravců. TULLNSKÉ 
ZAHRADY – na ploše 50 ha se rozprostírá přes 40 
vzorových zahrad vytvořených umnou rukou zahradníků. 
Na 30 metrů vysoké stezce korunami stromů, kam 
návštěvníci vyjedou výtahem, se otevře pohled na celý 
rozlehlý areál. Dojezd na ubytování do maďarských 
termálních lázní Bük. 
2. den – Polodenní výlet do městečka KÖSZEG s velmi 
pěkně dochovaným centrem města, historickým náměstím 
a hradem. Odpoledne volno, relaxace v areálu termálních 
lázní BÜKFÜRDO. 
3. den – Návštěva rakouského města EISENSTADT, které 
je metropolí Burgenlandska a nachází se zde dům 
J.Haydna a ZÁMEK ESTERHÁZY – jeden z nejkrásnějších 
barokních zámků v Rakousku (Zrcadlová síň, Malý čínský 
salón, koncertní Haydnův sál aj.). Odpoledne zastávka 
v ŠOPRONI - nejkrásnějším středověkém maďarském 
městě, připomínajícím svoji gotickou a barokní 
architekturou Český Krumlov. 
4. den – Celodenní výlet k jezeru BALATON. Postupně 
navštívíme hrad SÜMEG, město a zámek KESZTHELY na 
jihozápadním konci Balatonu a na závěr dne i termální 
lázně HEVÍZ s koupáním v romantickém termálním jezeře. 
5. den – Polodenní výlet na zámek FÖRTOD (UNESCO) – 
zámek rodiny Esterháziů, tzv. maďarské Versailles. 
Odpoledne volno, relaxace v areálu termálních lázní. 
6. den – Odjezd do Čech. Cestou zastávka na zámku 
LAXENBURG – kdysi velmi oblíbená rezidence Habsburků 
se dnes řadí mezi nejpůsobivější zámecké areály v Evropě. 
V rozlehlém zámeckém parku můžeme obdivovat Starý 
zámek, Modrý dvůr a další vzácné stavby. Za zvláštní 
zmínku stojí romantický „Františkův hrad“, který se vypíná 
na ostrůvku uprostřed rybníka. Dále rakouské lázeňské 
městečko BADEN, kde se nachází „Růžová zahrada“ 
v zámeckém parku, jejíž sbírka s dvousetletou tradicí 
zahrnuje 800 druhů růží. Pozdě večer návrat zpět do ČR. 
 


