
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 98 

 NP PYRENEJÍ A ANDORRY LETECKY  
č. záj. 322 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Čas odletu bude upřesněn cca 7-10 dní před zájezdem. 

2. Doprava 
 
je zajištěna španělským autobusem nebo minibusem (dle 
počtu přihlášených klientů), nápoje nelze během cesty 
v autobusu nakupovat. 

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
 
Ubytování je zajištěno 2x ve 3* hotelu na pobřeží Costa 
Maresme a 5x ve 4* hotelu Panorama v Andoře vždy ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. V hotelu 
Panorama je k dispozici pro hosty bazén, vířivka. Leží  
200 m od lázní Caldea. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 200 Kč. 

4. Stravování 

V ceně zájezdu je zahrnuta 7x 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. Informace o 
váhových limitech zavazadel pro leteckou přepravu budou 
uvedeny v pokynech k zájezdu. 
 
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 620 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 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 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 45 000 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. 
 
Auta NP St.Maurici Espot - zpáteční 11,5 €, nad 65 let – 
10,1 €, do 12 let – 7,5 €. 
 
Gerona - katedrála - 7 €. 
Besalú – klášter Sant Pere - 3 €, Micromundo (mikrosvět, 
muzeum) – 4,9 €. 
 
Lanovka pomezí Andorry a Francie – 10 € 
Turistický vláček Jucla – 4 €. 
 
La Seu de Urguel - katedrála - 3 € 
 
Celková orientační částka na vstupy a taxíky je cca  
50 €. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
20 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 

11. 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. 
 

12. Pěší trasy, náročnost 
 
U všech tras si účastníci mohou zvolit variantu, která jim 
vyhovuje, trasu zkrátit nebo dle zdatnosti a časových 
možností prodloužit. Vždy se odjíždí ze stejného místa, lze 
se tedy vrátit stejnou trasou nebo zvolit kratší či delší 
okruh. 
 
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 
 
Výlet do údolí VALL D’ INCLES, cesta podél říčky Riu 
de Jucla k největšímu jezeru Andorry ESTANY DE 
JUCLA. 
z uvedených tras asi nejnáročnější, ale záleží na tom, jaké 
varianty tras účastník zvolí 
 
Celkově výstup z  parkoviště na začátku údolí Vall d´Incles 
1761 m k Refugi Juclar 2315 m u jezera Estany Primer de 
Juclar 6,5 km,  převýšení 554 m, cca 3 h chůze, tam a zpět 
13 km, cca 5 - 5,5 h chůze bez zastávek. 
Z  parkoviště na začátku údolí Vall d´Incles 1761 m k Pont 
de la  Baladosa 1834 m - 3 km, na tuto část trasy 
doporučuji využít turistický vláček.  
Od Pont de la Baladosa 1834 m pak trochu náročnější 
stoupání po horském chodníku k Refugi Juclar 2315 m . 
 
Zdatní si mohou trasu prodloužit od Refugi Juclar až do 
sedla Collada de Juclar 2450 m, 1,8 km, zvlněné - 
převýšení nahoru cca 180 m, tam a zpět cca 1:45 - 2 h 
navíc 
 
Zpět od Refugi Juclar k Pont de la Baladosa stejnou 
cestou, jiná varianta nepřichází v úvahu. Na výše 
položených trasách bývá sníh a celkově jsou obtížnější, 
tím pádem mohou být nebezpečné.  
 
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. 
 
Výlet do severozápadní části Andorry do střediska 
ORDINO ARCALIS. Odtud výlet k jezerům ESTANYS 
DE TRISTAINA a ESTANY DE CREUSSANTS, 
procházka po naučných stezkách. 
 
Zde je nepřeberné množství variant od 1 - 2 km  dlouhých 
vycházek k nejbližším jezerům až po hřebenovku dlouhou 
10 km, kde se nastoupá a sestoupí po 1000 výškových 
metrech. Především na výše položených trasách lze 
narazit na exponovaná sněhová pole, kde hrozí nebezpečí 
sklouznutí. 



Běžně bude například schůdná trasa kolem jezer Estany 
Primer - Estany de més Amunt - Estany del Mig, podle 
zvolené varianty cca 5 km a 300 m převýšení, asi 2,5 h 
chůze. 
 
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 - Odlet z Prahy. Přílet do Katalánska. Ubytování. 
2. den - Přejezd do Andorry. Po cestě návštěva 
zajímavých městeček. GERONA – malebné historické 
město s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín 
Stvoření, krásné uličky starého města. BESALÚ – malé, 
ale velmi pěkné historické městečko ve vnitrozemí, 
založené již Římany se zachovalou románskou 
architekturou známé svým kamenným středověkým 
opevněným mostem. Příjezd do ANDORRY, nejvýše 
položeného ministátečku Evropy, ubytování. 
3. den - Výlet v oblasti trojmezí Andorra – Francie – 
Španělsko. Výjezd na sedlo PORT D’ ENVALIRA (2408 
m). Krátká vycházka na hřeben mezi Francií a Andorrou 
s vyhlídkami na obě strany. Přejezd do údolí VALIRA 
D’ORIENT, odtud výlet do oblasti mnoha jezer a jezírek, 
ESTANY DELS PESSONS, DE LES FONTS, RODO 
a další. Cesta malebnou krajinou podél potoků a jezírek, 
kterou uzavírají vrcholy Pic dels Pessons (2846 m) a Pic 
de Pibus (2858 m). 
4. den - Výlet do údolí VALL D’ INCLES přezdívané též 
květinové údolí. Cesta podél říčky Riu de Jucla 
k největšímu jezeru Andorry ESTANY DE JUCLA, které 
obklopují vrcholky rozeklaných hor tvořících hranici 
s Francií. Zastávka u nejvýznamnějšího poutního místa 
Andorry NOSTRA SENYORA DE MERITXELL. 
5. 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. 
6. den - Výlet do severozápadní části Andorry do střediska 
ORDINO ARCALIS. Odtud výlet k jezerům  ESTANYS DE 
TRISTAINA a ESTANY DE CREUSSANTS, procházka po 
naučných stezkách. 
7. den - ANDORRA LA VELLA – nejvýše položené hlavní 
město Evropy (1080 m). Staré město je charakteristické 
svými kamennými ulicemi a domy. Po cestě k pobřeží 
zastávka u kostela LA SEU DE URGEL, který hrál 
v minulých dobách významnou úlohu v duchovním životě 
obyvatel pod Pyrenejemi. Dojezd k pobřeží. 
8. den -  Odlet z Katalánska do Čech. Přílet do Prahy. 
 


