
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 97 

 ÚCHVATNÉ NP ŠPANĚLSKÝCH PYRENEJÍ 
č. záj. 321 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží Florenc, 
číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech cca 3 týdny 
před zájezdem. Čas odjezdu - 10.00 hod. 
Florenc je přestupní stanice metra C a B. Výstup směr 
ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře značený. 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. Svoz z Brna 
bude zajištěn linkou Student Agency. 
 
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 tam i zpět je přes noc. 
Předpokládaná trasa přejezdu: Pardubice – Hradec 
Králové - Praha – Plzeň - Rozvadov - Norimberk - 
Karlsruhe - Mulhouse - Lyon - Narbonne - Orange - 
Toulouse. 
Klienti z Brna budou do Prahy svezeni linkou RegioJet. 
 
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 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
 
Ubytování je zajištěno 2x v hotelu typu Fortuna v Andoře,  
4x v hotelu ** Mestre v El Pont De Suert. Vždy 
dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím (pro 
zájemce třílůžkové). 
 
Hotel Mestre má romantickou polohu v centru 
městečka, jejíž nevýhodou je, že autobus nemůže zajet 
přímo před hotel. Proto je nutné donést zavazadla cca 
300 m z hlavní silnice. Zabalte, prosíme, svá zavazadla 
s ohledem na tuto skutečnost. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 000 Kč. 

4. Stravování 

V ceně zájezdu je zahrnuta 6x polopenze. Snídaně 
bufetová, večeře servírovaná. 

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. 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). !!! 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 
(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. 
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 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) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na počasí a individuálním výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Shuttle bus NP Ordesa – zpáteční bus 4,5 €. 
Shuttle bus NP Maladeta – zpáteční bus 5 €. 
Auta NP St.Maurici Espot - zpáteční 11,5 €, nad 65 let – 
10,1 €, do 12 let – 7,5 €. 
Auta NP St.Maurici Boí - zpáteční 10,5 €. 
Auta Val de Aran – zpáteční 19 €. 
 
Románské kostely ve Vall de Boí (UNESCO): 
Sant Joan de Boí - 2 €, 
Sant Climent de Taüll - 5 €. 

Toulouse – Muzeum Augustinů – 5 €, klášter Jakobínů –  
4 €, kostel sv. Sernina – krypta – 2,5 €, Les Abbatoirs 
(muzeum moderního umění) – 8 €, Fondation Bamberg –  
8 €. 

 

Celková orientační částka na vstupy a taxíky je cca  
75 €. 

10. Pěší trasy 
 
3. den: Výlet v oblasti trojmezí Andorra – Francie – 
Španělsko. Výjezd na sedlo PORT D’ ENVALIRA (2408 
m).  
Okruh z parkoviště u lanovek Grau Roig k jezerům Estany 
Primer - Estany Forcat - Estany Rodó - Estany Meligar - 
Sisé Estany - Estany les Fonts - zde odbočit severním 
směrem a kolem dalších jezer (bezejmenných) se vrátit k 
Estany Primer a na parkoviště Grau Roig. Celková délka 
okruhu 8 km, převýšení nahoru 400 m, dolů 400 m, 
nejnižší bod (parkoviště) 2106 m, nejvyšší bod Estany de 
les Fontes 2503 m, cca 3,5 h chůze bez zastávek. 
 
na okruh lze odbočit už u jezera Sisé Estany, pak se trasa 
zkrátí na 7,3 km, převýšení zůstává stejné 
nebo u jezera Estany Meligar, pak trasa 6,8 km, převýšení 
408 m, nejvyšší bod 2514 m 
 
Pro zdatné možnost vystoupat až do sedla Collada dels 
Pessons 2814 m, celkem 11 km, převýšení 710 m, cca 5 h 
chůze bez zastávek,  v závěru výstupu do sedla velmi 
příkré stoupání, ze sedla úžasné výhledy 
nebo až na vrchol Pessons 2864 m, převýšení 770m, 12,2 
km, 5,5 h chůze bez zastávek 
 
4.den NP St.Maurici - trasa 7,7 km, převýšení cca 300 m 
Výlet k průzračnému jezeru ESTANY DE SANT 
MAURICI, odtud cesta k VODOPÁDU SALT DE 
RATERA a poté k JEZERU DE RATERA. 
 
Uvedená trasa je krátká, z parkoviště taxíků u jezera 
Estany de Sant Maurici 2913 m k jezeru de Ratera 2160 m 
po lesní cestě cca 2,3 km, převýšení 250 m, zpět lze jít po 
asfaltové silnici, po které jezdí jen terénní auta, která sem 
vozí turisty. Individuálně sem lze dojet i taxíkem. 
 
Možná delší varianta: od jezera Ratera pokračujeme na 
vyhlídku Mirador de Estany 2173 m (nejvyšší bod trasy), 
pokračujeme nad jezerem a obcházíme je. Celá trasa vede 
po lesní cestě. Přibližně 1,5 km dlouhý úsek přes vyhlídku 
je exponovaný (výhledy jsou nádherné). Cesta je široká a 
bezpečná, ale  člověku, který silně trpí na závratě, nemusí 
dělat dobře. Celková délka okruhu asi 7 km, nastoupá se 
(zvlněné) asi 400 m, sestoupí totéž celkově asi 3 h chůze 
bez zastávek. 
 
5.den Val de Boi - trasa 13 km, převýšení 312 m 
6.den Val de Aran - trasa 6 km, převýšení 281 m 
7.den NP Maladeta - trasa 7 km, převýšení cca 200 m 
8.den NP Ordesa - trasa 16,5 km, převýšení 500 m 
 
Údaje se týkají základních tras. Návrat je vždy do 
výchozího bodu a trasu je tedy možno ve všech případech 
zkrátit, popřípadě prodloužit, variant je obvykle více.   

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 Madrid – J.E. JUDr. Ivan Jančárek, po-pá 
8.00-16.30, tel: +34 913 531 880, nouzová linka 
+420 222 264 234, Avda. Pío CII, 22-24, Madrid. 



Honorární konzulát Barcelona – Pan Jaime Martín Puchol, 
po-čt 10.00-13.00, tel: +34 932 413 236, Carrer de 
Mallorca 272, 9-1, Barcelona. 
 
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 v ranních hodinách. 
2. den – TOULOUSE, označované též za červené město, 
radnice z 18. stol., bazilika sv. Severina je největším 
románským chrámem v Evropě (9ti hodinová pauza). 
Přejezd do Andorry, knížectví ležící v kruhovité kotlině 
obklopené hřebeny Pyrenejí mezi Francií a Španělskem. 
3. den – Výlet malebnou krajinou podél potoků a jezírek k 
rozmanitým jezerům ESTANYS DE PESSONS, 
nacházejícím se uvnitř horského amfiteátru s vrcholy 
hřebene přesahujícími 2800 m n.m. ANDORRA LA 
VELLA – nejvýše položené hlavní město Evropy  
(1 080 m). Staré město je charakteristické starými 
kamennými ulicemi a domy. 
4. den – Příjezd do jednoho z nejkrásnějších koutů 
Pyrenejí NP ST. MAURICI do městečka ESPOT. 
Podnikneme výlet k průzračnému jezeru ESTANY DE 
SANT MAURICI  obklopenému nádhernou kulisou 
skalnatých vrcholků, které se zrcadlí v zelenomodré 
hladině.  Odtud vede cesta k mohutnému VODOPÁDU 
SALT DE RATERA a poté k neméně nádhernému 
JEZERU DE RATERA.  
5. den – Výlet do údolí VALL DE BOI v krásném NP 
D’AIGÜESTORTES. Pěší výlet podél říčky Sant Nicolau  
k JEZERU LLONG. Kousek dále nad jezerem se otevřou 
úchvatné pohledy na rozeklané štíty západních vrcholů NP  
Sant Maurici. Cestou zpět podél krásných zelených 
meandrů průzračné vody říčky Sant Nicolau, které svojí 
fotogeničností získají srdce každého fotografa. 
6. den – Výlet do oblasti VAL DE ARAN  do jedinečné 
jezerní oblasti  CIRC DE COLOMERS. Pěší výlet 
překrásnou horskou přírodou se spoustou jezer, jezírek 
a zurčících potoků od JEZERA MAJOR DECOLOMERS 
a JEZERA MORT. Na závěr dne městečko VIELHA – živé 
turistické centrum oblasti. Fotogenická řeka, která protéká 
přímo kamenným centrem. 
7. den – Výlet do NÁRODNÍHO PARKU MALADETA  do 
závěru údolí VAL DE BENÁS. Dále pěší výlet podél říčky 
RIO ÉSERA. Na závěr doliny říčka vytvořila úchvatný 
kaňon a KASKÁDY D’AIGUALLUT. Nádherná závěrečná 
planina se spoustou zátočin průzračných horských bystřin 
pod impozantní kulisou  ledovce nejvyšší hory Pyrenejí  
PICO DE ANETO. Cestou zpět zastávka v městečku 
BENASQUE. Turistické centrum oblasti, kamenné domy 
a uličky. 
8. den – Delší přejezd do  NP ORDESA (UNESCO). Výlet 
mezi ohromné strmé stěny kaňonu ve VALLE DE 
ORDESA podél říčky RIO ARAZAS až k nádherným 
vodopádům a stupňovitým kaskádám, které říčka tvoří 
v zadní části doliny. Na závěr doliny tvoří vysoké hory cirku 
s říčkou Arazas a horskou vegetací nezapomenutelné 
pohledy. Městečko TORLA, kde místní pevnost tvoří 

působivé záběry s ohromnou skalní branou začátku 
kaňonu Ordesa. Odjezd do Čech ve večerních hodinách. 
9. den – Příjezd ve večerních hodinách. 
 
K nástupům na túry se v Pyrenejích využívají auta pro cca 
7 osob nebo busy, které nahrazují lanovky, ceny jsou nižší 
než u lanovek v Alpách. Program může být absolvován v 
opačném pořadí dnů v případě sportovních akcí a oslav v 
Andoře. 
 


