
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 48 

 Skotsko bez kompromisů - letecky  
č. záj. 236 

1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 
Skotsko bez kompromisů – čas odletu bude upřesněn 
cca 7 dní před zájezdem. 
Let je plánovaný nízkonákladovým dopravcem s jedním 
přestupem. V pokynech k zájezdu budou upřesněny 
váhové limity zavazadel pro leteckou přepravu. 
Zavazadla (viz níže) je nutné, v případě požadavku, 
doobjednat samostatně. 
 
Příplatek:  
Palubní zavazadlo do 10 kg – 1 250 Kč 
zavazadlo k odbavení do 15 kg - 1 990 Kč 

2. Doprava 
 
je ve Skotsku zajištěna autobusem nebo mikrobusem 
(dle počtu přihlášených klientů).  

3. Ubytování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuto 5x ubytování ve 2 lůžkových 
pokojích s příslušenstvím (celkem zpravidla na čtyřech 
místech). 
Předpokládaná místa ubytování ve Skotsku: 
2x Stirling, 1x Fort William, 1x oblast Nessieland,  
1x Lybster. 
CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle 
aktuální situace. 
 
Příplatek za 1/1 pokoj – 8 990 Kč (u tohoto zájezdu 
povinný při nedoobsazení). 
Na tomto zájezdu není možný 3lůžkový pokoj. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 5x snídaně (kontinentální) 
a 1x večeře, 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. 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. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Informace o 
váhových limitech zavazadel budou uvedeny v pokynech 
k odletu. V ceně zájezdu je zahrnuta pouze přeprava 
palubního zavazadla o rozměrech max. 56x45x25 cm. 
 
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. 
 
Prosíme o nahlášení čísla cestovního pasu, se 
kterým budete cestovat, a jeho platnosti. 
 
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 
580 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). 
 
Dunrobin Castle – 10 GBP  
Edinburgh Castle - 17,5 GBP, Holyroodhouse - 15 GBP 

St. Andrews - kostel a věž, hrad a muzeum - 12 GBP 
Eilean Donan - 8,5 GBP  
Newcastle - hrad - 8 GBP 
Wallace Monument - 9 GBP 
Loch Ness - muzeum a návštěvní centrum - 7 GBP 
 
Orientační částka na vstupy je cca 130 GBP. 
 
Fakultativní akce: je nutno nahlásit a zaplatit předem v 
CK (nejpozději při doplatku zájezdu): 
 
Celodenní fakultativní výlet na souostroví Orkneye –  
1 990 Kč/os. Souostroví se nachází na rozmezí 
Severního moře a Atlantiku a je úchvatné především pro 
své rozeklané skalnaté pobřeží, ptačí rezervace a 
megalitické památky. Na své si přijdou i milovníci mořské 
fauny. 
Vzhledem k tomu, že autokar s vašimi věcmi zůstává na 
pevnině, doporučujeme všechny důležité věci včetně 
dokladů sbalit na tento celodenní výlet do menšího 
batohu. 
 
Balíček vstupů (hrad Stirling, palírna whisky, hrad 
Urquhart, Skara Bree) – 1 800 Kč/os.  
 
Milittary Tattoo:  
Jedná se o jeden z nejslavnějších skotských festivalů. 
Koná se každoročně v srpnu na nádvoří Edinburgského 
hradu. Je to jedna z největších hudebních a světelných 
show na světě. 
Cena vstupu je v rozmezí 1 290-5 800 Kč.  

 
Informace k Military Tattoo bude CK rozesílat s 
dostatečným předstihem. Rezervaci pořadatel potvrdí až 
měsíc před zájezdem, nebude-li vybraný sektor k 
dispozici, klient si bude moci vybrat jiný nebo bude 
částka obratem vrácena. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení 
alespoň 14 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 ve večerních 
hodinách. Přílet do  Edinburghu, transfer na ubytování v 
hotelu v okolí Edinburghu. 
2. den: Ráno vyrazíme do mekky golfu, městečka St. 
Andrews na východním pobřeží Skotska. Budete moci 
obdivovat pozůstatky velkolepé katedrály z 12. století, i 
se projít po nejstarším a nejproslulejším golfovém hřišti.  
Dále zamíříme do královského Edinburghu. Procházka 
královskou mílí, návštěva hradu a večer možnost 
návštěvy představení Milittary Tattoo (fakultativně). 
Pozdě večer návrat na ubytování. 
3. den: Dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
hradů ve Skotsku - hradu Stirling a krátká návštěva 
památníku Williama Wallace (kdo neviděl film Statečné 
srdce s Melem Gibsonem v hlavní roli?). Poté zamíříme 
do malebné části Skotska - Trossachs s řadou krásných 
jezer. Naše trasa povede kolem jednoho z nejkrásnějších 
skotských jezer - Loch Lomond. Dále průjezd tajemným 
vřesovištěm Rannoch Moor a úchvatným údolím 
Glencoe, které je považováno za jednu z nejkrásnějších 
přírodních partií Skotska. Možná jej znáte z filmů "Harry 
Potter a vězeň z Azkabanu" nebo "Highlander" se 
Seanem Connerym v hlavní roli. Čeká nás nenáročná 
turistická vycházka (cca 1,5 hodiny, dle aktuálního 
počasí) do tzv. Ztraceného údolí. Nezapomeňte na 
vhodnou turistickou obuv a oděv! Později odpoledne 
dorazíme k prvním zálivům Severního moře. Po cestě se 
vám nabídne řada nádherných výhledů na západní 
pobřeží Skotska, jeho zálivy a ostrovy i na nejvyšší horu 
Skotska - Ben Nevis. Večer ubytování v oblasti Fort 
William. 
4. den: Ráno se vydáme do městečka Fort 
William. Dále pak můžete vyrazit vlakem Harryho 
Pottera přes proslulý Glenfinnanský viadukt do 
městečka Mallaig (klienti, kteří nemají zájem o 
fakultativní jízdu vlakem, tuto cestu absolvují - po jiné 
trase - autokarem. Při této cestě krátká zastávka 
u Neptunových schodů. Neptunovy schody jsou 
soustavou osmi zdymadel na Kaledonském kanále, který 
spojuje západní a východní pobřeží Skotska. Dále krátká 
zastávka v městečku Arisaig, bývalém výcvikovém 
středisku speciálních jednotek, u památníku 
československých vojáků bojujících v Británii.). Přejezd 

na ostrov Skye. Odpoledne pak zamíříme k jednomu z 
nejkrásnějších skotských středověkých hradů Eilean 
Donan Castle. Hrad patří mezi nejnavštěvovanější 
místa Skotské vysočiny. Večer ubytování v hotelu, 
večeře.  
5. den: Ráno zamíříme k jezeru LOCH NESS. Zříceniny 
hradu URQUHART CASTLE, místo nejčastějšího 
výskytu lochneské nestvůry. Kolem poledne návštěva 
palírny whisky v Glen Ord nedaleko Inverness. Krátká 
zastávka v městečku INVERNESS. Odpoledne dorazíme 
k jednomu z nejkrásnějších zámků skotské Vysočiny - 
Dunrobin  Castle, prohlídka zámku i zahrad. V podvečer 
ubytování  v hotelu v oblasti Lybsteru.  
6. den: Celodenní fakultativní výlet na SOUOSTROVÍ 
ORKNEYE . Souostroví Orkneye je úchvatné především 
pro své rozeklané skalnaté pobřeží, ptačí rezervace a 
megalitické památky. Ráno přejezd do přístavu John 
Groats, odtud trajektem do městečka Burwick na 
Orkneyích. Následuje autokarový okruh po ostrově: 
SCAPA FLOW - proslulá námořní základna britského 
válečného loďstva. Na jejím dně je potopeno přes 80 lodí 
německého námořnictva z doby 1. světové války. Italská 
kaple - zajímavý architektonický výtvor, který postavili 
italští váleční zajatci během 2. světové války. KIRKWALL 
- hlavní město Orkneyí s proslulou normanskou 
katedrálou z 12. století. SKARA BRAE - unikátně 
dochované město z doby bronzové. STANDING 
STONES STENNESS - unikátní „stojící kameny“, 
megalitická památka. RING OF BRODGAR - kamenný 
kruh z doby bronzové, další z ostrovních památek 
UNESCO. Večer návrat trajektem zpět na kontinentální 
část Velké Británie. Noční non-stop přejezd do jižní 
části Skotska. 
7. den: Ráno odlet z Edinburghu zpět do Prahy. 


