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RADY K ZÁJEZDŮM  

 VELKÝ OKRUH NORMANDIÍ A BRETANÍ            
č. záj. 221 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – odjezd z Prahy bude upřesněn. 

 
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 – Plzeň - Rozvadov – 
Saarbrücken - Reims – Etretat. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 9x v hotelích typu Ibis Budget. Tyto 
hotely tvoří moderní typizovanou síť hotelů po celé Francii. 
Pokoje se skládají z manželského dvoulůžka, nad kterým je 
umístěno patrové třetí lůžko. Pokoje jsou vybaveny 
vlastním příslušenstvím. 
CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit 
místo ubytování. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) –  
7 200 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 9x snídaně, ostatní stravování 
je vlastní. 
Jedná se o lehké kontinentální snídaně (bageta, máslo, 
džemy, káva, čaj, mléko). 
Upozorňujeme, že v typizované síti hotelů typu Ibis Budget 
se nesmí vařit, ani nelze používat rychlovarné konvice, na 
pokojích nejsou lednice. 
 
Orientační ceny v restauracích v EUR: 
Jídlo v levnější restauraci 13,50   
Menu v McDonald´s  8,50 
0,5 l piva   6 
Cappuccino   2,80 
3 chod. menu pro 2 osoby 52  
Coca-cola 0,33 l  2,56 
Voda 0,33 l   1,65 
 
Trhy, markety v EUR 
1,5 l balené vody  0,70    
1 kg pomerančů  2,50 
Chleba 500g   1,50    
1 kg banánů   2 
Láhev vína   7   
Místní sýr 1 kg   16,20 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Teplejší oblečení pro 
případ horšího počasí, plavky, klobouk a brýle proti slunci, 
deštník. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. a 
léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti 
bolesti. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). 
 
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 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 440 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) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. 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. 
 
Airborne museum 9,90 € 
Klášter Mont-Saint-Michele 11 € 
Maják Frehel 3 € nebo Fort la Latte 7,50 € 
Douaumont (Verdun) např.: 
- kostnice (Ossuaire de Douaumont) 6 € 
- pevnost Le Fort de Douaumont 5 € 
- museum Verdun 12 € 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 30 €. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
38 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 
 
 
 
 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Paříž – J.E. Mgr. Michal Fleschmann, po-pá: 
9.00-17.30, tel: +331 406 513 00, nouzová linka: 
+420 222 264 234, 15, Avenue Charles Floquet, Paris. 
Honorární konzulát Nantes – paní Catherine Diat, čt 14.00-
16.00, tel: +33 240 204 444, 2, rue Tournefort, Nantes. 
 
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: Ráno odjezd z ČR. Cesta přes Německo do 
Francie. Ubytování. 
2. den: Dopoledne přejezd do Normandie. Odpoledne 
prohlídka přímořského městečka ÉTRETAT. Možnost 
procházky po proslulých křídových útesech se skalními 
oblouky. Cestou na ubytování zastávka u 
nepřehlédnutelného MOST NORMANDIE, který se klene 
přes ústí řeky Seiny. Ubytování. 
3. den: Po stopách Dne D – VYLODĚNÍ V NORMANDII. 
Sainte Mére Église patří mezi první osvobozené obce. Na 
Pointe du Hoc byla opevněná pozice německého 
dělostřelectva a poskytuje impozantní výhled na okolní 
pláže vylodění. Navštívíme i nejproslulejší z nich Omaha 
Beach. Na pláži Gold Beach jsou dosud pozůstatky uměle 
vytvořeného přístavu Mulberry. Zastávka na americkém či 
německém hřbitově, ubytování. 
4. den: Návštěva jednoho ze symbolů Francie – přílivový 
ostrov s gotickým klášterem z 10. století MONT SAINT 
MICHEL (UNESCO). Odpoledne korzárské přístavní 
město SAINT MALO, které nabízí historické centrum s 
katedrálou a romantické uličky, které obklopuje opevnění 
ze 17. století. Ubytování. 
5. den: CAP FRÉHEL je jedním z nejkrásnějších 
francouzských mysů, který leží na Smaragdovém pobřeží. 
Panorama ostrých útesů a romantických zátok dokresluje 
charakteristický maják z pol. 20. století. Pobřežní stezka 
vede až ke středověké pevnosti FORT DE LA LATTE 
postavené ve 14. století, možnost prohlídky. Odpoledne 
návštěva malebného města DINAN, které se rozkládá nad 
řekou Rance. Nabízí středověké jádro s hrázděnými domy i 
krásný výhled. Ubytování. 
6. den: Dopoledne procházka u vesnice PLOUMANAC‘H 
podél Pobřeží růžové žuly, kde velké balvany vytvářejí 
pohádkovou krajinu. Odpoledne cesta bretaňským 
venkovem se zastávkami u nejkrásnějších farních dvorců 
ST. THÉGONNEC a GUIMILIAU. Zvláště kalvárie jsou 
typickým architektonickým prvkem tohoto regionu. 
Ubytování. 
7. den: Procházka na mysu PEN HIR, který nabízí 
nevšední kombinaci krásné přírod s divokými útesy, 
pozůstatky Hitlerova obranného valu nebo řadu pravěkých 
megalitů. Kamenná vesnice LOCRONAN působí, jako by 
se zde zastavil čas. Její architektura ze 16. – 18. století 
proto láká umělce i filmaře. Odpoledne návštěva další z 
jedinečných krás Bretaně – mys POINTE DU RAZ, který 
nabízí dramatickou scenérii s majáky. Fotozastávka u 
typických bretaňských mlýnů, ubytování. 



8. den: Město CONCARNEAU má své půvabné historické 
centrum na opevněném skalnatém ostrově, které vybízí k 
prozkoumání. Poté přejezd do CARNACU , který je proslulý 
svými dlouhými řadami menhirů starými více jak 7000 let. 
Odpoledne prohlídka města VANNES s částečně 
zachovanými městskými hradbami, křivolakými uličkami, 
hrázděnými domy, katedrálou i středověkou prádelnou, 
přejezd na ubytování. 
9. den: Vycházka Údolím bez návratu v lesem 
BROCÉLIANDE, kde se dle legendy „skutečně“ odehrávají 
některé artušovské příběhy. Poté zastávka ve starobylém 
městě VITRÉ s malebným jádrem a hradem ze 11. století. 
Přejezd na ubytování. 
10. den: Program v oblasti BITVY U VERDUNU. 
Douaumontská kostnice s vojenským hřbitovem, pevnost 
Douaumont, památník Tranchée des Baïonnettes a další 
pozůstatky jedné z největších bitev 1. světové války. V 
podvečer odjezd do ČR. 
11. den: Návrat do ČR v ranních hodinách. 


