
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 92 

 ŠVÝCARSKO NA BALKONĚ ALP               
č. záj. 311 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 23.00 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 
- Mnichov - Bregenz - místo pobytu. 
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 
 
U všech zájezdů s lehkou pěší turistikou proběhne 
ubytování až po skončení programu, tj. 
v odpoledních nebo večerních hodinách. Mějte, 
prosím, připravené věci na turistiku předem 
v příručním zavazadle. 
 
Ubytování je zajištěno 5x ve 3* hotelu ve středisku Leysin 
ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Na 
pokojích nejsou ledničky. V nedalekém sportovním 
centru (cca 150 metrů od hotelu) je možnost zdarma 
využít bazén. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – povinný při nedoobsazení a na 
vyžádání předem v CK – 3 150 Kč. 
 
Cena nezahrnuje pobytovou taxu, splatná na místě, cca 
4 CHF / os. / den, celkem cca 20 CHF. 
 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze (snídaně a 
večeře formou bufetu v hotelu + balíčky na obědy – 
sendvič, ovoce, malé pití, sušenka, v případě, že by 
někdo zůstal na místě a nezúčastnil se společného 
programu, průvodce zajistí místo obědového balíčku 
oběd v hotelu). Stravování začíná 2. den večeří a končí 
7. den snídaní + balíček na oběd. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci  
o náročnější výlety pohory, teleskopické hole). Túry 
jsou v délce kolem 5 - 6 hod., po poradě s vedoucím 
zájezdu lze zvolit lehčí variantu. Teplé oblečení vč. 
čepice a rukavic, doporučujeme nepromokavou větrovku 
a dlouhé kalhoty, svetr nebo mikinu, plavky, klobouk a 
brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. 
faktorem, deštník, pláštěnka, přezůvky na chatu. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron apod. a léky trvale 
užívané. Pro zájezdy na hory doporučujeme dobře 
vybavenou osobní lékárničku s náplastmi, obvazy, 
elastickým obinadlem, jodisolem, léky proti bolesti, mastí 
proti bolesti. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). 
 
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 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 vedoucím zájezdu, počasí a individuálním 
výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
Orientační kurz švýcarského franku: 1 CHF = 24,84 Kč 
(kurz k 24.10.2022). 

Hrad Habsburk – zdarma 
Soustava dvou lanovek a vlaku k přehradě Emosson 
(pokud bude v provozu) – 24 CHF 
Muzeum a chovná stanice bernardýnů – 12 CHF 
Soutěska Durnand – 9 CHF 
Lanovka z Col de Pillon - 79 CHF zpáteční (skupina nad  
10 os. 64 CHF) 
Hrad Chillon - 10 CHF 
Muzeum Ch. Chaplina – 24 CHF, 18 CHF skupina nad  
10 os. 
Vláček do vinic – 15 CHF 
Termální lázně Lavey-les-Bains - 28 CHF  
 
Celková orientační částka na vstupy - záleží na počtu 
využitých lanovek - cca 180 CHF (při využití většiny 
lanovek a vstupů, počítány plné ceny). 
 

10. Pěší trasy 
 
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu 
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní 
variantu v okolí místa pobytu. !!! 
 

11. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň 28 
klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 

12. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Bern – J.E. Mgr. Jiří Ellinger, Ph.D., po-pá 
7.45-16.15, tel: +41 313 504 070, nouzová linka 
+41 796 413 300, Muristrasse 53 (vchod 
z Burgernzielweg), Bern 31. 
 
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: Ráno příjezd do Švýcarska. Dopoledne zastávka 
u hradu Chillon možnost prohlídky nebo návštěva 
nedaleké vojenské pevnosti z 2. sv.války – interaktivní 
muzeum Pokračování cesty do střediska Leysin. 
Ubytování, večeře. 
3. den: Na skok v domově bernardýnů. Výlet na průsmyk 
VELKÝ SVATÝ BERNARD na hranicích s Itálií ve výšce 
2 461 m n.m. Vycházka v okolí průsmyku a pro zájemce 
návštěva muzea a chovné stanice bernardýnů. 
Odpoledne průchod soutěskou DURNAND s visutými 
dřevěnými chodníčky. 
4. den: Kde hráli čerti kuželky. Odjezd do DIABLERETS, 
který je ideálním východiskem k ledovci GLACIER 3000. 
Z průsmyku COL DE PILLON výjezd lanovkou k horní 
stanici, která byla vybudována podle návrhu věhlasného 
architekta Maria Botty a která tvarem připomíná ďáblovy 



vidle. Od horní stanice lanovky se vydáme na vyhlídku s 
impozantním panoramatem hor včetně štítů Matterhornu 
či Mont Blancu z méně známé perspektivy. Po moderním 
visutém mostě dlouhém 107 m pak snadno přejdete na 
nejbližší vrchol SCEX ROUGE. Poté můžete sjet 
sedačkovou lanovkou přímo na ledovec a po něm se 
vydat na cca 1-1,2 hod až k tzv. kuželce - vyhlídce do 
údolí a stejnou cestou se vrátit zpět k lanovce. Jiní 
mohou sjet lanovkou dolů dříve a vydat se na krátkou 
vycházku k jezeru Retaud. 
5. den: Švýcarská riviéra a vzácné vinohradské terasy. 
Odjezd k Ženevskému jezeru. Zastávka v Montreux, 
vycházka po pobřežní promenádě. Dále navštívíme 
město ve Vevey, kde k poctě Charlese Chaplina bylo 
otevřeno úžasné muzeum. Projdete si ateliéry i vilu, kde 
tento slavný komik s rodinou žil. Odpoledne vycházka ve 
vinicích oblasti Lavaux, která je zapsána na seznam 
světového dědictví UNESCO, která zahrnuje  
14 vinařských obcí s desítkami sklípků. 
6. den: Odjezd přes PRŮSMYK FORCLAZ k francouzské 
hranici a výjezd k přehradě EMOSSON, odkud se 
naskýtají úchvatné výhledy na celý hřeben MONT 
BLANCU. Vycházka kolem přehradní hráze k původní 
staré přehradě (cca 3 hodiny chůze). Odpoledne 
relaxace v termálních lázních LAVEY-LES-BAINS. 
7. den: Turistika ve středisku LEYSIN, které nabízí  
160 km vycházkových tras od jednoduchých až po 
náročné horské cesty. K večeru odjezd, cestou zastávka 
u hradu Habsburk, který je kolébkou rodu známého i z 
našich dějin. 
8. den: Návrat do Prahy v ranních hodinách. 


