
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K 
ZÁJEZDŮM STR. 66 

 MALEBNÁ BRETAŇ        č. záj. 273 
 
1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 

Stanoviště: Praha, stanice metra A Strašnická, ul.  
V Olšinách, zastávka autobusů směr z centra –  
17.00 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 je přes noc. 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Plzeň - Rozvadov 
- Saarbrücken - Paříž - Nantes - Bénodet. 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle dopravní situace po 
trase) – mezi 6. a 8. hodinou. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit 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 
 

!!! Do mobilhomů je třeba si vzít vlastní ložní prádlo - 
nejlépe dvě prostěradla + povlečení na polštář - a 
zanechat je na konci pobytu uklizené. !!! Nejsou k 
dispozici ručníky, utěrky, mycí prostředky, zápalky, 
toaletní papír a pytle do odpadkového koše. 
Ubytování je zajištěno v 5x mobilhomech v kempu s 
bazénem v letovisku Bénodet, do centra pěšky asi  
1,5 km po pobřeží. Bazén je otevřen 10.30 - 19 hod. 
Písečná pláž mezi skalisky je přes silnici. V areálu je 
samoobsluha: 8.30 - 12, 17-19 hod., snack bar -  
12-14.30, 16.30-21.30 hod. Mobilhomy se skládají ze 
dvou 2lůžkových ložnic, obývacího pokoje, kuchyňského 
koutu (lednice, plynový sporák, el. zásuvky stejné jako u 
nás, dobré vybavení nádobím) a příslušenství (WC, 
sprcha). V jedné ložnici je dvojlůžko s velkou dekou, ve 
druhé ložnici jsou dvě samostatná lůžka se dvěma 
normálními dekami. V mobilhomech nejsou k dispozici 
ručníky. 
Na závěr je 1x nocleh v hotelu Premiere Classe (vlastní 
příslušenství, hotel motelového typu). 
 

Upozorňujeme klienty na možnost platby kauce na místě 
ve výši cca 25 €/os. Před odjezdem je nutno mobilhomy 
uklidit. V případě nedodržení podmínek se kauce za 
karavan nevrací!  
 

Příplatek: 1/1 pokoj – 3 000 Kč. 
 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 1x snídaně při ubytování 
v hotelu (poslední nocleh). Jedná se lehkou kontinentální 
snídani (bageta, máslo, džem, káva, čaj, mléko). 
Ostatní stravování je vlastní. Mobilhomy mají kuchyňský 
kout vybavený pro přípravu jídel, doporučujeme s sebou 
vlastní mycí prostředky, zápalky, utěrky. V kempu je 
restaurace, samoobsluha a snack bar. 
Na místě možnost dokoupení večeří v restauraci, hradí si 
klienti sami. Jedna večeře je v ceně cca 23 €. Společně 
pro skupinu zajistit nelze. 
 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, 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, léky 
proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané. 
 

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 maximální váze 15 kg/os. 
 

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 (jen se 
strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000). 
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. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu v ceně 
360 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 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. 
 

Locmariaquer - 7 € 
 

Le Mont-Saint-Michel - 11 € 
 

Muzeum v Arromanches – 12,7 € 
 

Vláček do Bénodetu - 5 € zp. 
Půjčení kol – cca 10 € / půl dne, cca 15 € / den, 150 € 
kauce. 
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 30 €. 
 

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 
 
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. 
 
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 ve večerních hodinách. 
2. den - Příjezd do Francie, cesta do Bretaně, dojezd na 
ubytování do přímořského letoviska BENODET. 
3. den - Dopoledne volno u moře nebo bazénu nebo 
vycházka po pláži do městečka BENODET (cca 1,5 km). 
Odpoledne kratší výlet do blízkého města QUIMPER – 
typické bretaňské město s hrázděnými domy, katedrálou, 
biskupským dvorem se zahradou a muzeem s místní 
keramikou a bretaňskými kroji.  
4. den - Výlet na západní pobřeží. Nejprve zastávka 
u nejzápadnějšího mysu POINTE DU RAZ, který patří 
k nejkrásnějším mysům světa. Vycházka k majáku kolem 
členitého a hluboce rozeklaného pobřeží. Vesnička 
LOCRONAN s kamennými domy z 15.-17. stol., oblíbené 
místo filmařů a malířů (Jan Zrzavý). Poloostrov CROZON 
s krásným mysem Pen Hir.  
5. den - Severní pobřeží a bretaňské vnitrozemí 
s unikátními kalváriemi. Výlet na pobřeží Růžové žuly, cca 
1 hod vycházka podél moře. Odpoledne okruh bretaňským 
vnitrozemím s unikátními seskupeními, tzv. farními dvory 
ST. THÉGONNEC a GUIMILIAU, které vznikaly v 15.-
18.stol. V oblasti je jich několik desítek a tyto patří 
k nejnádhernějším. 
6. den - Jižní pobřeží – výlet za megalitickými památkami. 
Nejprve navštívíme LOCMARIAQUER a prohlédneme si 
Velký rozlomený menhir, největší v Evropě. Poté 
přejedeme do CARNACU, kde jsou unikátní řady menhirů, 
jde o  jedno z nejúchvatnějších a největších nalezišť 
megalitických památek ve světě s téměř 3.000 menhiry. 
Na zpáteční cestě se zastavíme v PONT AVEN, 
romantickém městečku, které přitahovalo umělce 
v 19.stol. Poslední zastávkou bude CONCARNEAU, 
významný rybářský přístav s opevněným centrem na 
ostrůvku. 
7. den - Ráno již odjezd z Benodet napříč Bretaní 
k národní památce, klášteru MONT ST. MICHEL. 
Opevněné románsko-gotické opatství na žulovém 
ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce patří 
k nejnavštěvovanějším památkám Francie. Místo je 
rovněž proslulé velkým rozdílem hladiny moře mezi 
přílivem a odlivem. Prohlídka kláštera i přilehlých uliček.  
Odjezd z Bretaně a ubytování v hotelu. 



8. den - Návštěva oblasti bitvy o Normandii za 2. světové 
války. ARROMANCHES - Muzeum vylodění, pozůstatky 
přístavu MULBERRY a zastávka na americkém hřbitově 
v COLLEVILLE-SUR-MER. Po prohlídkách již odjezd 
směr ČR. 
9. den - Příjezd do Prahy ráno. 
 


