
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 38 

 

 MALÝ OKRUH POBALTÍM           č. záj. 210 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 

Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka - 14.00 hod. 

 
 

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 

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). Doporučujeme se do autobusu 
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc. 
 

Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Pardubice - Hradec 
Králové - Náchod - Warszawa - Litva - Vilnius - dále dle 
programu. 
 

Orientační čas příjezdu do Prahy je v ranních hodinách, 
kolem 7.-8.hodiny (dle aktuální situace po trase). 
 

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit 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 místa ubytování dle aktuální 
situace. 
 

Ubytování je zajištěno 5x v hotelích ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím.  

 

Předpokládané schéma ubytování: 1x Vilnius – hotel 
Panorama v historickém centru Vilniusu, 1x hotel IBIS v 
Kaunasu, 2x Tallinn – hotel Dzingel, který je vzdálený 
několik kilometrů od centra Tallinnu, 1x Riga – hotel 
Vilmaja, hotel je ve městě, ale od historického centra Rigy 
je vzdálen několik kilometrů. 
 

Příplatek:  
1/1 pokoj - 2 400 Kč  

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu jsou 5x snídaně (většinou formou bufetu), 
ostatní stravování je vlastní. 

Ceny potravin jsou srovnatelné s našimi, ve velkých 
městech je mnoho restaurací a není problém zde zakoupit 
jídlo, stejně tak na většině hotelů jsou také restaurace 
(cena večeře cca 150 - 300 Kč). 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky. Klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, 
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího 
počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. 
a léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti 
bolesti. V létě bývá obvykle teplo, ale zejména na severu 
v Estonsku může být chladněji a je nutno počítat i 
s případnými dešti. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena).  
Na základě zkušeností s dosavadními zájezdy, kdy nebylo 
možno uložit enormní množství (mnohdy zbytečných) 
zavazadel, jsme nuceni Vás žádat o rozumné omezení.  
!!!Každý účastník může vézt s sebou zavazadla o váze 
do 15 kg !!! 
 
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. 
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla 
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít 
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při 
cestování do zahraničí 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 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  
320 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 vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 

V Estonsku, Lotyšsku a Litvě je měnou Euro. 
 

Hrad Trakai – 8 € + focení v muzeu 1,5 €. 
 

Vilnius - Gediminasova věž - 5 €, Univerzita – 2 €, Palác – 
3 €, Národní muzeum – 2 €, Zvonice univerzitního kostela 
sv. Jana – 2,5 €. 
 

Skanzen Rumšiškés - 10 €. 
Riga - věž kostela sv. Petra – 9 €, hodinová plavba lodí po 
Daugavě – 10 €, lístek na tramvaj – 2 € jedna jízda. 
 

Rundale: okruh zámkem + francouzská zahrada – 13 €, 
okruh zámkem - 10 €, jen francouzská zahrada - 4 €, 
focení 2 €; video 5 €. 
 

Tallinn - Věž kostela sv. Olafa - 2 €, Tlustá Markéta 
(Námořní muzeum) – 3,2 €, Velká gilda (Historické 
muzeum) – 5 €, kostel Niguliste (Muzeum církevního 
umění) – 3,2 €, kostel sv. Ducha – 1 €, Kiek in de Kök 
(Muzeum pevnosti) – 4,5 € + 1 € focení,  Radnice  - 4 €, 
Městská věž radnice – 3 €, Dominikánský klášter – 6 €. 
 

Helsinky: Skalní dóm – 5 €, tramvaj – 2,5 €. 
 

Zpáteční trajekt do Helsinek - 1 250 Kč / os. - nutno 
nahlásit a zaplatit nejpozději při doplatku, jinak nelze 
místa na trajektu rezervovat. 
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 100 €. 
 

Doporučujeme drobné polské zloté (PLN), lze vyměnit bez 
problémů ve směnárnách v ČR, na průjezd Polskem na 
toalety apod. 

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. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
J.E. Jakub Dürr, po-pá 8.00-16.30, tel: +48 225 251 850, 
nouzová linka: +420 222 264 234, ul. Koszykowa 18, Warszawa. 
 
Velvyslanectví Vilnius – J.E. Ing. Vít Korselt, po-pá 8.00-12.30, 
13.00-16.30, tel: +370 526 610, +370 526 610 54, nouzová 
linka: +370 699 415 96, Birutes g. 16, Žverynas, Vilnius. 
 
Velvyslanectví Riga – J.E. Mgr. Jana Hynková, po-pá 8.45-
17.15, tel: +371 673 381 79, nouzová linka: +371 294 639 47, 
Elizabetes iela 29a, Riga. 
 
Velvyslanectví Tallinn – J.E. Mgr. David Král, po-pá 8.30-17.00, 
tel: +372 627 44 00, +372 627 44 01, nouzová linka: 
+372 566 790 29, Lahe 4, Tallinn. 
 
Velvyslanectví Helsinky – J.E. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, 
po-čt 8.00-16.30, pá 8.00-15.30, tel: +358 961 208 80, 
+358 961 208 811, nouzová linka: +358 405 030 008, 
Armfeltintie 14, Helsinki. 
 
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. Přejezd přes Polsko do Litvy. 
2. den – VILNIUS (UNESCO) – hlavní a největší město Litvy, 
které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré 
město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. 
Nocleh. 
3. den – Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko 
Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo 
litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS 
– město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas 



a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. 
Nocleh v Kaunasu. 
4. den – Město ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS 
– Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista 
i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek 
RUNDALE. Nocleh v Tallinnu. 
5. den – Fakultativní výlet Helsinky: ráno trajekt (2,5 hod.) 
do HELSINEK, seznámení s hlavními památkami a místy - 
Olympijský stadion, hala Finlandia, kostel ve skále 
Temppeliaukio, prezidentský palác, Senátní náměstí 
s katedrálou aj. Večer plavba zpět, návrat do hotelu 
v pozdních hodinách. 
6. den – TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského 
zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, 
hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch 
Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh 
v Rize. 
7. den – Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) se starým 
městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí 
historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až 
po dnešek. Odjezd. 
8. den – Příjezd do Prahy v poledních hod. 


