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 NORMANDIE A SEV. BRETAŇ   č. záj. 276 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží Florenc, 
číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech před 
zájezdem. Florenc je přestupní stanice metra C a B. 
Výstup směr ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře 
značený.  
Předpokládaný čas odjezdu bude ve 17.00 hod., čas a 
místo odjezdu budou upřesněny v pokynech cca 2 týdny 
před zájezdem. 
 
Časy odjezdu 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: Pardubice – Hradec 
Králové - Praha - Rozvadov - Norimberk - Mannheim - 
Saarbrücken - Remeš - Paříž - Giverny. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Předpokládaný příjezd zpět do ČR v dopoledních hodinách 
(Praha cca 12.00 hod., záleží na dopravní situaci po trase). 
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 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
V ceně zájezdu je 5x ubytování v hotelu ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. 
Předpokládané schéma ubytování: 1x Rouen, 1x Caen, 1x 
Coutances, 1x Saint Malo, 1x Paříž. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 5 600 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení) 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 5x snídaně, ostatní 
stravování je vlastní. 
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, brýle proti slunci, 
plavky, opalovací krém s ochranným faktorem, deštník, 
teplejší oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol 
apod. a léky trvale užívané. 
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, 
může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). Maximální hmotnost zavazadla je  
15 kg. 
 
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. 
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 320 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 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. 
 
Giverny - Monet's garden - 12 € 
Fécamp muzeum Benediktinky - 14,00 €  
Fécamp likérka Benediktinky – 7,3 € 
Bayeux - muzeum tapisérie – 9,5 € 
Muzeum Arromanches – 8 €, kino - válečný film - 6 € 
Mont Saint Michel - 9 € 
Degustace cidru + kalvadosu s prohlídkou farmy (u St. 
Michel) – 10 € 
 
 
 

Paříž: celkem cca 50 € 
Paříž: Tour Eiffel - 10,5 € pěšky 1. a 2. patro, 16,7 € 1. a   
2. patro výtahem, 1., 2. a 3. patro – celé výtahem - 26,1 €. 
1. a 2. patro pěšky + 3. patro výtahem - 19,9 €.  
Vítězný oblouk 12 €  
Muzeum Louvre 17 €  
Museum Orsay 16 €  
Projížďka po Seině 15 €  
metro - jízdné 1,90 € (předpokládáme cca 1-3 jízdy) 
 
Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do 
všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. 
Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani 
malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky 
(s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných 
lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze 
v plastu). 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 120 € +  
50 GBP. 

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. 
 
Honorární konzulát Nantes – paní Catherine Diat, čt 14.00-
16.00, tel: +33 240 204 444, 2, rue Tournefort, Nantes. 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Záchranná služba 118, Policie 112, Hasiči 115 
 
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 - Dopoledne příjezd do GIVERNY, prohlídka DOMU 
A ZAHRADY CLAUDA MONETA, nám známé především 
její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet 
maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský most. Sérii 
Leknínů dnes můžeme vidět v pařížském muzeu 
Orangerie. Starobylý ROUEN, historický střed města 
s hrázděnými domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky 
z Arku), katedrála Notre-Dame, justiční palác, orloj. 
Ubytování, možnost večerní procházky.  
3. den - Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží. 
Přímořské městečko FÉCAMP, jehož kořeny sahají až do 
římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“, 
gotický kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky a městečko 
ÉTRETAT, procházka na FALAISE D’AVAL, bílé útesy 
nad mořem vysoké až 70 m. Přes futuristicky řešený most 
PONT DE NORMANDIE, dojedeme do HONFLEURU, 



jedno z nejstarších a nejzachovalejších měst Normandie, 
oblíbené místo umělců, hrázděné domy, historický přístav.  
Večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele, ubytování. 
4. den - Ráno historické centrum CAEN s hrázděnými 
domy, Mužský a ženský klášter, hrad nad řekou Orne,  
Pokračujeme k břehům Atlantiku do ARROMANCHES, 
pláže vylodění, bitva o Normandii za 2. svět. války, 
pozůstatky přístavu Mulberry, návštěva Muzea vylodění. 
Zastávka u německé dělostřelecké baterie u 
města LONGUES-SUR-MER, která byla součástí 
opevnění Atlantického valu, americký hřbitov 
v COLLEVILLE-SUR-MER a nejznámější pláž vylodění 
OMAHA BEACH. 
5. den - Gotický klenot Francie klášter MONT-ST-MICHEL 
(UNESCO), staré opatství „na ostrově” ve stejnojmenném 
zálivu. Návštěva rybářského městečka CANCALE, právě 
v tomto přístavu můžeme ochutnat ploché ústřice, 
nejproslavenější ve Francii. Ubytování v opevněném městě 
korzárů ST-MALO, prohlídka Starého města, hradby, 
katedrála St. Vincent. 
6. den - Dokončení prohlídky ST. MALO a odjezd do 
Paříže. Cestou jedinečná opevněná města - FOUGÈRES s 
mohutným hradem z 11. stol., které dodnes spojují masivní 
hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice s 
klínovou věží, procházka městem kde se odehrávala i 
velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné VITRÉ 
se zachovalým centrem a uličkami plnými hrázděných 
domů, exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu 
plaménkové gotiky. Ubytování v Paříži. 
7. den - Ráno odjezd do PAŘÍŽE, prohlídka významných 
pamětihodností města - Latinská čtvrť, La-Cité, katedrála 
Notre-Dame, Eiffelova věž aj. variant. možnost návštěvy 
muzeí (Louvre, Orsay...). Fakult. večerní projížďka lodí po 
Seině. Odjezd pozdě večer. 
8. den - Dopoledne návrat do ČR.  


