
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 48 

 VELKÝ OKRUH IRSKEM  A SEVERNÍ 
IRSKO              č. záj. 235 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, Nové 
Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po schodech 
nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové Butovice, 
Velká Ohrada. Na straně odjezdového místa jsou obchody 
Billa, DM a banka. 
Čas odjezdu - 18.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
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 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 - 
přejezd SRN - přejezd Belgie - Calais - přejezd La Manche 
- přejezd do oblasti Birminghamu na ubytování.  
Přejezd kanálu la Manche je v 90 % trajektem, v 10 % 
Eurotunelem. Trajekt Holyhead - Dublin tam a zpět - trvá 2 
- 6 hod. (dle typu lodi).  
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle 
momentálních podmínek. 

Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase a dle času trajektu z Velké Británie do 
Francie): 19.00 – 21.00 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 
 
Ubytování je zajištěno 1x v hotelu Ibis Budget v 
Manchesteru, případně v Birminghamu ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. 
7x je ubytování zajištěno v irských rodinách ve 2lůžkových 
pokojích: 4x v oblasti Killarney a 3x v oblasti severu Irské 
republiky (Monaghan a okolí anebo v Belfastu.  
Tento typ ubytování umožňuje lépe poznat život v Irsku, 
ale vyžaduje zvýšenou trpělivost a toleranci účastníků při 
ubytovávání. V každé rodině jsou ubytovány 2-3 dvojice, 
příp. trojice. Příslušenství je společné pro všechny pokoje.  
U zájezdů je možnost ubytování rovněž ve 3lůžkovém 
pokoji pro trojice. Pro ubytování v rodinách je nutno mít s 
sebou vlastní ručníky. 
Nelze zajistit ubytování v 1/1 pokojích, liché osoby jsou 
vždy doobsazeny.  

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je 7x polopenze po dobu ubytování v 
rodinách. Snídaně většinou zahrnují: cereálie, bílý toust, 
marmeládu, kávu, čaj, někdy džus. Večeře mají většinou 
jen hlavní jídlo, polévku ne, po hlavním jídle ale bývá 
dezert nebo ovoce. K večeři většinou také bývá k dispozici 
voda, káva nebo čaj. 
Přibližně každý druhý den bude možnost si dokoupit 
základní potraviny v supermarketu. Během prohlídek 
nebude čas na klasický oběd, spíše jen na zakoupení 
sendvičů apod. 
Orientační ceny potravin v Irsku: 1,5 l vody 1,3 €, 0,5 l 
irského piva v supermarketu 2,3 €, 1kg jablka 2 €, jídlo v 
levné restauraci 11-20 €, jídlo ve fast-foodu 7-9 €, točené 
pivo 0,5 l irské 4,5-6 €, cappuccino 2,5-3,5 €, presso 1,8-
2,4 €. 
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. Je nutno mít s sebou vlastní 
ručníky. 



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. 
 
Velvyslanectví ČR v Londýně upozorňuje návštěvníky 
Londýna na zvýšený výskyt krádeží mobilů, peněženek 
a kabelek v Londýně, které provádějí útočníci na 
malých motocyklech, a to i na chodnících. Tento 
způsob krádeží se začal vyskytovat ve zvýšené míře již v 
roce 2018. Doporučujeme všem našim občanům věnovat 
zvýšenou pozornost okolí a být obezřetní. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s 
sebou zavazadla o váze do 15 kg !!! Nevozte kartony 
vod, piv apod., nebudou převzaty k přepravě. 
 
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. 
 
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 je 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 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) 
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 = 28,24 Kč 
(19.10.2022). 
 
 
 
 



Irsko:  
Dublin: pivovar Guiness - 23 €, palírna/museum Jameson -  
18 €, hrad - 6 €, Trinity College - 11 €, katedrála sv. Patrika 
– 7 €, Book of Kells - 14 €. 
Hrad a skanzen Bunratty – 15,5 €. 
 
Midleton – palírna / museum Jameson - 16 €. 
Hrad Blarney - 18 €. 
Rock of Cashel - 6 €.  
Glendalough - 4 €.  
Útesy Cliffs of Moher – 8 €.  
Kenmare (kamenný kruh) – 2 €. 
Newgrange (návštěvnické centrum) – 3 €. 
Severní Irsko:  
Downpatrick Cathedral - 3 GBP 
Mount Stewart House - 8,5 GBP 
Muzeum Titanicu – 19 GBP 
Carrickfergus – 5,5 GBP 
Carrick – A – Rede – 7,5 GBP 
 
Londýn - výběr (závisí na každém klientovi individuálně, 
která místa bude chtít navštívit): Tower – 27,50 GBP, 
Tower Bridge – 10 GBP, Westminster Abbey – 24 GBP  
(v neděli – pouze za účelem účasti v bohoslužbách – pro 
jednotlivce zdarma), Houses of Parliament – 17,5 GBP 
(vstup většinou pouze v sobotu), Královská kaple –  
6 GBP, věž – 2,7 GBP, loď po Temži jednosměrný / 
zpáteční Tower – Westminster 8,40/11 GBP, St. Paul  
17 GBP (v neděli – zdarma, ale bez vstupu na věž 
v neděli), Buckingham Palace – 25 GBP, Londýnské Oko - 
35 GBP, Muzeum Madam Tussaud - 352 GBP, HMS 
Belfast – 18 GBP, městská doprava - síťová jednodenní 
bus + metro zóna 1+2 - 9 GBP. 
 
Celková orientační částka na vstupy cca 125 € + cca  
60 GBP + Londýn cca 60 GBP (dle vlastního výběru). 

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. 
 
Velvyslanectví Dublin – J.E. Ing. Petr Kynštetr, CSc., po-pá 
8.30-17.00, tel: +353 166 811 35, nouzová linka: 
+353 876 189 055, 57 Northumberland Road, Ballsbridge, 
Dublin. 
 
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 - Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.  
2. den - Přejezd kanálu La Manche, přejezd do oblasti 
Birminghamu/Manchesteru, ubytování v hotelu.  
3. den - Ráno cesta na jihozápad Anglie, přejezd trajektem 
do Irska (cca 4 hodiny). Po vylodění v Irsku pokračování 
v cestě do oblasti Killarney. Večer ubytování.  
4. den -RING OF KERRY - okružní jízda se zastávkami 
v jedné z nejmalebnějších oblastí Irska, 
proslavené nádhernými přírodními scenériemi. Procházka 
uprostřed hor u GAP OF DUNLOE - půvabná rokle se 
třemi jezery. Výlet v oblasti KILLARNEYSKÝCH JEZER, 
vodopád TORC. Městečko KENMARE s domky 
v pastelových barvách. 
5. den - Dopoledne BUNRATTY - typický irský hrad 
a skanzen a dále do oblasti THE BURREN - neobvyklá 
a drsná divočina. ÚTESY CLIFFS OF MOHER - vyhlídka 
z útesů až 200 m vysokých, které patří k nejkrásnějším 
pobřežním úsekům Evropy. Při zpáteční cestě zastávka 
v romantickém městečku ADARE.  
6. den - Prohlídka palírny tradiční irské whiskey - 
MIDLETON. Odpoledne BLARNEY CASTLE - snad 
nejznámější hrad Irska, ke kterému se váže řada pověr 
a zejména pak proslulý „kámen výřečnosti”. CORK - čilé 
přístavní město na ostrově mezi rameny řeky Lee. 
7. den - Přejezd na východ Irska. ROCK OF CASHEL - 
vápencová skála s pozoruhodnou impozantní zříceninou 
hradu z 12. st., bývalého sídla keltských králů, který vévodí 
stejnojmennému městečku. Návštěva raně křesťanského 
kláštera GLENDALOUGH (založen v 6.st.) v překrásném 
údolí, jemuž se říká „údolí dvou jezer” či „Irské Delfy”.  
8. den - Zastávka u zříceniny hradu DUNLUCE, který 
vévodí Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu 
čedičového skalního výběžku - fotopauza u hradu, který 
byl předlohou pro hrad CairParavel z knižní série Letopisy 
Narnie od C. S. Lewise. OBRŮV CHODNÍK 
(Giant’sCauseway) s pozoruhodnými šestibokými 
čedičovými sloupy (UNESCO). Lehká turistika v oblasti, ti 
odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most  
CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký 
lanový most vede ve výšce 30 m přes propast. Magická 
alej DARK HEDGES - zastávka u nejkrásnější bukové 
aleje na světě, proslavené seriálem Hra o trůny.Prohlídka  
LONDONDERRY - městské hradby, historické centrum. 
9. den -CARRICKFERGUS - nejimpozantnější středověká 
pevnost Severního Irska. BELFAST, město pyšnící se 
viktoriánskými budovami. Muzeum TITANIKU, historické 
centrum vč. extravagantní budovy radnice. MOUNT 
STEWART HOUSE - okázalé sídlo rodu Londonderryů 
s nevídanými interiéry a zahradami. Vyhlídková jízda podél 
jezera STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě 
městečka DOWNPATRICK - exteriér katedrály Down 
Cathedral, která je výsledkem 16 století trvajících prací 
a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika. 
10. den - Cesta ze Severního Irska. NEWGRANGE - 
zastávka v návštěvnickém centru. Přejezd do DUBLINU - 
hlavní a zároveň největší město Irské republiky, sídlo 
irských vládců. Prohlídka více jak 1000 let starého města. 
Trajekt do Anglie, noční přejezd. 
11. den - Ráno přejezd do Londýna. Prohlídka 
významných památek LONDÝNA. Ve večerních hodinách 
odjezd, noční přejezd kanálu La Manche. 
12. den - Příjezd do ČR ve večerních hodinách. 
 


