
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K 
ZÁJEZDŮM STR. 69 

 PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ PARKY PROVENCE 
AUTOBUS            č. záj. 281 

1. Odjezdy 
 
Památky a přírodní parky Provence – 15.00 hod. 
Nástupní místo v Praze bude upřesněno v pokynech cca 
14 dní před zájezdem (obvykle od Hlavního nádraží nebo 
nádraží Holešovice). 
 
Další možná nástupní místa: Plzeň a místa po trase dle 
dohody, svoz od 6 osob - Hradec Králové, Pardubice 
(negarantujeme, že bude tento svoz uskutečněn). 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 
 
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. 
 
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. 

3. Ubytování 
Ubytování ve Francii je zajištěno 6x v hotelech typu 
Premiére Classe apod. (2lůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím). Pokoje se skládají z manželského 
dvojlůžka, nad kterým je umístěno patrové třetí lůžko. 
Nemůžeme garantovat oddělená lůžka. Tyto hotely tvoří 
typizovanou síť hotelů po celé Francii. 
 
Možnost ubytování ve 3lůžkovém pokoji - pouze pro společně 
přihlášené trojice a na ověření v CK. Doporučujeme pouze pro 
rodiny, pokoje jsou poměrně malé. 
Zájem je nutno hlásit hned při přihlášení, počet 1/3 pokojů 
je omezený. 
 
CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
 
Nejčastější schéma ubytování (většinou hotel Premiére 
Classe): 3x u Avignonu, 3x u Salon de Provence.  
 
Příplatky:  
1/1 pokoj – 5 300 Kč (povinný při nedoobsazení). 

4. Stravování 
Stravování je na tomto zájezdu vlastní.  
Snídaně za příplatek předem formou bufetu 
francouzského typu. Velmi doporučujeme mít zajištěné 
snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno 
užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů a hotely jsou 
situovány na okrajích měst a ráno se ve Francii nedá 
snídaně sehnat ani v blízkosti těch, které jsou blízko 
centra a program je bohatý - ráno nemají řidiči možnost 
teplých nápojů).  
 
Příplatky:  

6x snídaně ((džus, výběr teplých nápojů, několik 
marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, 
ladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy 
výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají 
se vždy v hotelu) – 1 440 Kč / os. 
 
1x večeře v Marseille (večeře je zajištěna v rybí 
restauraci, tříchodové menu se sklenkou vína, další 
nápoje nejsou v ceně) – 700 Kč. 
 
1x večeře v Avignonu (večeře je zajištěna v salonku 
restaurace v centru Avignonu, tříchodové menu se 
sklenkou vína, výborná provensálská kuchyně, další 
nápoje nejsou v ceně) – 650 Kč. 
 
Obě večeře je nutno objednat předem v CK, nejpozději  
14 dní před zájezdem. 
 
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, 1 pevné boty pro pěší 
vycházky. 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. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude 
naložena). !!! Každý účastník může vézt s sebou 
zavazadla o váze do 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 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) 
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. 
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, učitelskou průkazku ITIC apod. a často lze 
uplatňovat skupinové slevy od 20 os. 
 
Avignon – most St. Benezet – 5,5 €, Papežský palác –  
11,5 €, kombinace most + palác - 15 €, plavba lodí – 11 €. 
Roussillon – lom – od 2,5 € 
St-Rémy – klášter Saint-Paul-de-Mausole – 4,5 €. 
Ochutnávka vína – 9 € 
Borries – 6 € 
Glanum – 7 € 
Les Beaux de Provence – hrad - 10 €, projekce Carrieres 
des Lumieres – 12 €, společný vstup s hradem – 18 € 
Pont du Gard – 3,5 € 
Arles - amfiteátr – 8 €, křížová chodba St. Trofime -  
4,5 €, nekropole Les Alyscamps – 5 €, Cryptoportiques -  
3,5 € 
Saintes Maries – de la Mer – střecha kostela 3 € 
Opatství Montmajour – 7,5 €. 
Camargue – ornitologická rezervace – 7,5 €, projížďka na 
koních – 25 € / 1 hod. 
Cézannův ateliér – 5,5 € 
Cassis – vláček – 5 € 
Marseille - městský vyhlídkový vláček (bazilika St. Victor, 
Notre Dame de la Garde) - 9 € 
Plavba lodí ke Calanques – 16 € 
 
Záloha na loď na Frioulské ostrovy – 350 Kč 
(doplacení a vyúčtování na místě, loď stojí cca 10-16 € 
dle aktuální situace). 
 
Doporučená orientační částka na vstupy je cca 115 €. 

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 Toulouse – pan Gilles Daniel 
Sentenac, st. 14.00-16.00, tel: +33 561 119 566,  
1 impasse Beaucaire – Résidence d´Arles, Toulouse. 
 
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, transfer přes SRN do Francie. 

2. den: ORANGE, bývalé římské město, zachovalý 
vítězný oblouk a divadlo, obojí je pod patronací 
UNESCO, AVIGNON, svědek papežské slávy 
středověku (UNESCO), gotická architektura, zejména 
skvělý papežský palác Palais des Papes, pověstný 
středověký most St-Benézet, Rocher des Doms, kouzlo 
provensálských uliček, fakult. lodí po Rhôně a výhledy na 
Villeneuve-les-Avignon a na středověký most, jistě 
ochutnáte i specialitu čokoládové koule papaline 
d´Avignon i víno Côte du Rhône, ubytování u Avignonu * v 
červencovém termínu je ve městě mezinárodní divadelní 
festival s úžasnou atmosférou. 

3. den: přírodní park Lubéron s cedrovými lesy, cesta s 
vyhlídkami, kouzelné kamenné městečko BONNIEUX, 
ochutnávka specialit, romantický starý římský most a pole 
levandule, červené městečko ROUSSILLON, turistika 
barevnými bauxitovými skalami, naleziště malířských 
hlinek, gastronomické překvapení, FONTAINE-DE-
VAUCLUSE, kde snil Petrarca o Lauře, jedna z největších 
vyvěraček v Evropě, továrna s vodním kolem na ruční 
papír, muzeum levandule Le CHâteau du Bois (farmu 
založil Georges Lincelé), levandulová pole, fakultativně 
ochutnávka vína u místních pěstitelů ve vinařské 
oblasti Lacoste s možností nákupu, pozdní návrat na 
ubytování. 

4. den: kamenná vesnice BORIES, kouzlo vnitřní 
Provence v pohoří Les Alpilles, ST-RÉMY-DE-
PROVENCE (město Nostradama), olivové háje, 
archeologický areál římského města GLANUM nebo 
klášter St-Paul-de Mausole (van Gogh), malebné 
městečko provensálských tradic LES BAUX se zbytky 
rozsáhlého hradu nad Val d´Enfer (Pekelné údolí) s 
expozicí středověkých dobývacích zbraní, ráj 
suvenýrů, okouzlující umělecký projekt: promítání 
významných uměleckých děl na stěny a podlahy 
podzemních místností, nyní Bosch, Breughel, 
Arcimboldo, individ. ochutnávka místních specialit a kiru, 
fakultativně provensálská večeře v centru Avignonu. 

5. den: van Goghovo město ARLES (UNESCO), antická 
aréna, skvost románské architektury klášter St-Trophime, 
variantně samostatná návštěva antické nekropole Les 
Alyscamps, Goghova nemocnice, cryptoporticus, kavárna 
a zdvihací most známý z obrazů van Gogha, románský 
klášter Abbaye de Montmajour z 12. st., římský 
akvadukt Pont-du-Gard (UNESCO) a lehká turistika v 
okolí, koupání v říčce Gardon, podvečerní zastávka u 
pevnosti TARASCON na Rhôně s příběhem bájné 
příšery. 

6. den: cesta k moři, přírodní park Camargue 
(UNESCO), kde žijí plameňáci, stáda bílých koní i černých 
býků, možnost projížďky na koni (od 25 €), rozsáhlá 
ornitologická rezervace, poutní městečko SAINTES-
MARIES-DE-LA-MER, dvoupatrová poutní katedrála 
(hrob „černé“ svaté Sáry), vyhlídky ze střechy, 
fakultativně ochutnávka místních písečných vín a 
mořských plodů, především polodenní koupání na 
písečných plážích. 

7. den: rybářské městečko CASSIS, přírodní park 
Calanques, středomořské „fjordy", lehká turistika po 

útesech kolem úzkých hlubokých zátok, oblíbené místo 
rekreace Marseillanů, výlet lodí kolem Calanques a 
koupání na plážích v zátokách, variantně rybářské 
městečko, AIX-EN-PROVENCE, město Paula Cézanna a 
bývalé hlavní město Provence, katedrála de Saint-
Sauveur, Cours Mirabeau a boulevardy s proslulými 
kašnami, individuálně Cézannův ateliér a zahrada, 
možnost večeře, dále návrat na ubytování. 

8. den: MARSEILLE, starý přístav, bazilika St-Victor s 
kryptou, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, moderní 
MuCem - muzeum středomořských civilizací, fakultativně 
výlet lodí kolem ostrova If s pevností na Frioulské 
ostrovy s koupáním, pro zájemce fakultativně večeře ve 
stylové restauraci, pozdě večer odjezd do ČR. 

9. den: návrat do Prahy odpoledne. 

 


