
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 45 

 SKOTSKO A SKYE LETECKY    č. záj. 227 

1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 
Nejkrásnější místa Skotska - letecky – odlet bude 
upřesněn cca 7 dní před zájezdem. 
Letecká doprava je zajištěna na trase Praha - Edinburgh 
- Praha. Letecká společnost je většinou Easy Jet. 
CK si vyhrazuje právo změnit leteckou společnost dle 
aktuální situace. 

2. Doprava 
 
je zajištěna místním minibusem nebo autobusem dle 
počtu přihlášených klientů. Nápoje cestou v busu nelze 
zakupovat. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 7x v hotelech ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. Nelze 1/3 pokoj. 
Předpokládaná místa ubytování (podle r. 2022 nemusí 
takto souhlasit): Edinburgh, Glasgow, Perth, 2x ostrov 
Skye, Dalmally, Edinburgh. 
 
Příplatky:  
1/1 pokoj v termínu od 2.7. – 9 450 Kč/os. (povinný při 
nedoobsazení). 
1/1 pokoj v termínu od 11.8. – 11 950 Kč/os. (povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x snídaně, ostatní 
stravování je vlastní. 
Orientační ceny potravin ve Velké Británii: pivo v 
supermarketu od 3 £, v restauraci 4-6 £, voda 1,5 l od  
1 £, cola 2 l od 1,5 £. Jídlo pro dva v čínské restauraci 
cca 17 £, typické jídlo ve fast-foodu od 6 £, cheesburger 
od 2 £, cappuccino od 2,8 £, espresso od 2 £, pizza od 
7,5 £. 

5. Důležité osobní věci 
 
Je třeba mít s sebou 
redukci do zásuvek - 
nelze použít naše el. 
spotřebiče!  
 
Ve Velké Británii je čas 
posunut -1 hodina oproti 
středoevropskému času.  
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. 
 
UPOZORNĚNÍ!!! Ve Velké Británii je zakázáno držení 
nožů s čepelí delší než 7,62 cm (pak jsou považovány za 

útočnou zbraň) a plynových nebo pepřových sprejů - 
nesmí se vůbec dovážet. Již mnohokrát se stalo, že i 
přes upozornění, byly takovéto nože klientům zabaveny. 
Často hrozí i konflikt s policií a trestní postih. 
 
Klima ve Velké Británii: Velká Británie obecně platí za 
uplakanou zemi, kde často prší. Podnebí je zde mírné, 
což s sebou také přináší vlhké a často chladnější počasí. 
K tomu musíme připočítat častou mlhu. Hlavní vliv tu má 
Atlantský oceán. Ale to neznamená, že si Britové neužijí 
letních slunečných dní. V létě zde teploty šplhají až na  
25°C. Léto tu trvá od června do srpna. Právě letní období 
je nejsilnější turistickou sezónou. Obecně se dá říci, že 
má Británie mírné zimy a chladnější léta. Na podzim a na 
jaře je počasí nevyzpytatelné a dost proměnlivé. 
Připravte se tedy na vše. V létě je průměrná teplota v 
Londýně okolo 18 °C. Na západním pobřeží jsou srážky 
na denním pořádku, východní pobřeží je proti tomu dost 
sušší. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové 
limity zavazadel pro leteckou přepravu budou uvedeny v 
pokynech k odletu. Max. hmotnost zavazadla k odbavení 
je u letecké společnosti Easy Jet 20kg / os. 
 
7. Cestovní doklady 
 
Aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí po 
Brexitu Velké Británie z EU: Občané ČR  nepotřebují 
pro krátkodobý pobyt v Británii (do 6 měsíců) víza. 
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. 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. Pro cesty do Velké Británie 
použijte, prosím, platný cestovní pas. Platnost pasu 
musí být minimálně po celou dobu pobytu na území 
Velké Británie. 
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. 
Je pravděpodobné, že na hraničních přechodech 
mezi EU a Velkou Británií přibudou kontroly. 
 
K odbavení letenek potřebuje doplnit informace o 
cestovních dokladech: 
číslo a celé datum ukončení platnosti cestovního 
dokladu, se kterým budete cestovat; země vydání; o 
jaký doklad se jedná - OP nebo pas; Vaše národnost. 
 
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. 
Ve Velké Británii bude i po Brexitu nadále platný 
evropský průkaz zdravotního pojištění (modrá karta, 
která se používá v ČR). 
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 
620 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 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 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 45 000 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. 
Orientační kurz Britské libry (GBP): 1 GBP = 28,4 Kč 
(25.11.2022). 
 
Na níže uvedené vstupy je nutná rezervace v CK min. 
měsíc před odjezdem: 
Edinburgh castle cca 18 GBP - platba na místě dle 
aktuální výše 
Rosslynská kaple cca 10 GBP - platba na místě dle 
aktuální výše 
Hrad Stirling cca 17 GBP - platba na místě dle 
aktuální výše 
Blair castle cca 16 GBP - platba na místě dle aktuální 
výše 
Skye – hrad Dunvegan cca 15 GBP - platba na místě 
dle aktuální výše 
 
- Edinburgh - Jachta Britannia £17,00; senioři 60+ a 
studenti £15,00; děti ve věku 5-17 let £8,75; děti do 5 let 
vstup zdarma 
- Falkirk Wheel £13,50; senioři 60+ a studenti £11,50; 
děti ve věku 5-15 let £7,50; děti do 5 let vstup zdarma 
- Stirling - Wallace Monument £10,75; senioři 60+ a 
studenti £8,75; děti do 16 let  £6,75 
- Fife - Hrad St. Andrews £9,00; děti ve věku 5-15 let £ 
5,40; děti do 5 let vstup zdarma 
- Blair castle (pouze zahrady) £7,70; děti ve věku 5-16 let 
£3,50 
- Edradour Distillery (pouze ochutnávka) £10,00 
- Edradour Distillery (ochutnávka + prohlídka palírny) 
£25,00 
- Dornie - Eilean Donan Castle - £10,00; senioři 60+ 9,00; 
děti od 5 let £6,00 
- Skye - laguna s tuleni - £10,00; senioři 60+ £8,50; děti 
od 5 let £7,00; děti do 5 let vstup zdarma 
- Skotská vysočina - Ben Nevis - lanovka £15,00 
- Loch Ness plavba z Fort Augustus £15,00; děti ve věku 
4-15 let £9,00- 
- Urquhart Castle £9,60; senioři 60+ £7,70; děti ve věku 
5-15 let £5,80 
- vlak Glenfinnan do Fort William od £7,10 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 200 GBP. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Letecké zájezdy se uskuteční při minimálním počtu  
15 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní 
před odjezdem. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Londýn – J.E. JUDr. Marie Chatardová, 
po-pá 9.00-13.00, po-čt 14.00-16.00, tel: +4420 724 311 
15, nouzová linka +44 77 6968 2442, 26 Kensington 
Palace Gardens, London. 
Honorární konzulát Edinburgh – Veronika Macleod, čt 
10.00-12.00, tel: +44 773 296 17 20, 14 Eskside WQest, 
Musselburgh, Edinburgh. 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tel. předvolba: +44 
Požární služba, policie, ambulance, pobřežní služba: 999 
Nouzové situace: 112 
 



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 - Odlet z Prahy do EDINBURGHU, transfer na 
ubytování do hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města. 
Procházka po Royal Mile, Princess Street, návštěva 
hradu Edinburgh Castle s korunovačními klenoty. 
2. den - EDINBURGH, prohlídka královské jachty 
Britannia, návštěva skotského parlamentu nebo osobní 
volno. Den zakončíme návštěvou Rosslynské kaple. 
Zastávka u strhujících mostů Firth of Forth Bridges. 
3. den - Ráno zastávka u jediného rotačního lodního 
výtahu tohoto typu na světě FALKIRK WHEEL u města 
Falkirk. Návštěva královského hradu STIRLING, který se 
tyčí vysoko na skále a po staletí vévodil skotským 
dějinám. Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu 
k Wallace Monument, rozhledna s expozicí o skotské 
historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po 
nejstarším univerzitním městě Skotska ST. ANDREWS, 
na zdejší univerzitě studoval i princ William. 
4. den - Budeme projíždět typicky skotskou krajinou 
územím Highlands, cestou navštívíme velkolepé sídlo 
vévody z Athollu BLAIR ATHOL, prohlídka zámku 
BLAIR CASTLE. Exkurze v palírně whisky spojená 
s ochutnávkou. Přes pohoří Grampian Mountains a kolem 
několika jezer přijedeme k vyhlídce na údolí GREAT 
GLEN u vesnice Spean Bridge a dále 
k nejfotografovanějšímu hradu Skotska, k EILEAN 
DONAN, odjezd na ubytování na ostrov Skye.  
5. den - Výlet na OSTROV SKYE. Hrad DUNVEGAN 
s nejcennější relikvií Fairy Flag. Přejezd po pobřeží 
poloostrova Trotternish, zastávka u KILT ROCK, útesy 
vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. 
Skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. 
Přístav PORTREE s malebnou řadou barevných domů. 
6. den - Jezero LOCHNESS, zastavíme v malebném 
městečku FORT AUGUSTUS, fakult. výlet lodí po jezeře, 
prohlídka zdymadel Kaledonského kanálu. Údolí GLEN 
NEVIS s nejvyšší horou Británie Ben Nevis  (1344 m 
n.m.), možnost fakult. vyjet lanovkou ze střediska Nevis 
Range. Přejezd ke známému skotskému železničnímu 
viaduktu GLENFINNAN VIADUCT, lehký pěší výstup. 
Pro zájemce je připravena možnost fakult. jízdy vlakem 
z Glenfinnan přes viadukt do nedalekého Fort William, 
výhledy a kouzlo skotské vysočiny. Ostatní pojednou do 
Fort William našim busem. Jedno z nejkrásnějších údolí 
GLEN COE. 
7. den - Zahrady ARDKINGLASS. Přejezd do vesničky 
LUSS s pitoreskními domky na břehu jezera Loch 
Lomond v NP Trossachs. Odpoledne GLASGOW, 
návštěva botanické zahrady, procházka po areálu 
univerzity. Budeme mít i možnost projížďky metrem 
s nejmenším průměrem tunelu na světě.  
8. den - Časně ráno transfer na letiště, odlet do Prahy. 


