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CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v závislosti 
na klimatických podmínkách v případě nepříznivého 
počasí. 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice 
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7) - 15.00 hod. 
Při cestě metrem směrem z centra Prahy je nejlepší jet v 
prvním vagónu, vystoupit po schodech nahoru a na konci 
vestibulu se dát doleva (směr Bus dálková doprava, Bus 
rekreační doprava), je potřeba pokračovat dále doleva a 
obejít velkou travnatou plochu před stanicí metra a 
parkovištěm busů MHD (přes travnatou plochu vede 
několik vyšlapaných pěšin). Na Tomíčkovu ul., proti 
budově T-mobile, na stanoviště č. 6 nebo 7 přijede Váš 
autobus. 

 
 
Časy a místa odjezdů z ostatních měst po trase budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.  
 
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: Praha – Brno – Bratislava 
– Budapešť – Szeged – Bělehrad – Sofie – Blagoevgrad - 
Bansko. 
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 
 
Ubytování je zajištěno 5x v hotelu ve 2 lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím, TV, WiFi. 

Ubytování je zajištěno v hotelu St. George Ski and 
Holiday, který se nachází v nové části Banska nedaleko 
od starověkých římských lázní a středověkých kostelů. 
Hostům je k dispozici vnitřní bazén. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 1 500 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze (formou bufetu 
/ dle aktuálních podmínek vzhledem k pandemii covid-
19). Nápoje nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí na 
místě sami. 
 
Orientační ceny v restauracích: 
Jídelní lístek 
polévka 
hlavní jídlo 
jídla na roštu: 
kebapče 
kjufče 
šišče (ražniči, špíz) 
 
drop 
ryby: 
Ca-Ca (pražené šproty) 
makrela, pstruh (safrid, pastarva) 
Midi pane (obdoba rybích prstů) 
kuře grilované 
pizza 
hranolky (paržani kartofki) 
opečené brambory (+sýr, zelenina) 
saláty 
 
Nápojový lístek 
pivo 
víno 
soda 
Cola, Fanta, Sprite 
ovocný koktejl 
alkoholické koktejly 
káva 
čaj 

 
2 Lv 
2,5 – 8 Lv 
 
1 Lv 
1 Lv 
2,5Lv 
 
2,5 Lv 
 
1-3 Lv 
5 Lv 
2,5 Lv 
8 Lv 
3-5 Lv 
1,5 Lv 
2,5–3,5 Lv 
2 - 6 Lv 
 
2,5 Lv 
2,5 Lv 
1,5 Lv 
2 Lv 
1 Lv 
2,5 Lv 
2,5 Lv 
2 Lv 

 
Orientační ceny v obchodech: 
balená voda  0,5 Lv 
víno (láhev)  od 2 Lv 
Mastika (láhev)  3 Lv 
Koňak Pliska (0.5 dl) 3 Lv 
Brandy Slunčev brjag 2,5 Lv 
Rum Atlantic  3,4 Lv 

5. Důležité osobní věci 
 
Kvalitní outdoorové oblečení na turistiku (větrovka, svetr 
nebo mikina, čepice, rukavice, pláštěnka). Doporučujeme 
kvalitní a dobře prošlápnuté trekové boty nebo pohory na 
pěší výlety. Pro zájemce o výstupy doporučujeme 
teleskopické hole. Dále plavky, klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem. 
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky: 
Proti průjmu – Immodium kapsle, Endiform tablety, 
živočišné uhlí 
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibuprofen tablety 
Proti zvýšené teplotě – Paralen tablety, Acylpyrin tablety 



Na povrchová poranění – Framykoin zásyp, Septonex 
spray, obinadla, náplasti 
Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Dithiaden 
tablety 
Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Nokinal 
tablety 
Užívání antibiotik je vhodné konzultovat s praktickým 
lékařem. Těm, kteří trvale užívají nějaké léky, 
doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou 
v dostatečném množství. 

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 20 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  
280 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 15 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 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 2021) 
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. 
 
Měnovou jednotkou je 1 lev, značka BGN, orientační 
kurz 1 EUR = cca 1,955 BGN, 1 BGN = 13,122Kč (kurz k 
26.11.2021).  
Po překročení hranice do Bulharska bude zastávka u 
směnárny, kde bude možno vyměnit eura za leva.  
Užívání úvěrových karet není příliš běžné, ve vybraných 
hotelech, půjčovnách automobilů a v bankách jsou však 
přijímány. Ve větších městech jsou bankomaty přijímající 
běžné karty (Visa, Eurocard, American Express).  
 
Lanovka z Banska – 2x cca 41 BGN zp. 
Rilský monastýr – kostel zdarma (nutné je vhodné 
oblečení – zakrytá ramena a kalhoty / sukně pod kolena), 
Historické muzeum – 8 BGN. 
Roženský klášter – zdarma 
Sofie – katedrála A. Něvského – zdarma, Archeologické 
muzeum – 10 BGN. 
 



Do Bulharska doporučujeme cca 100 BGN na vstupné. 
Toto je pouze doporučené kapesné, vše, samozřejmě, 
záleží na Vás.  
Pro Vaši představu Vám zde uvádíme příklady cen 
v obchodech a restauracích v Bulharsku. Ceny se liší dle 
velikosti střediska a sezóny. 
Doporučujeme mít s sebou ještě nějakou finanční 
rezervu pro případ nenadálé situace nebo nutného 
lékařského ošetření v případě, že by bylo nutné platit 
hotově. 
První pomoc a nutné ošetření se poskytuje v Bulharsku 
ve státních zdravotnických zařízeních zdarma podle 
platné dvoustranné dohody. Úroveň lékařského ošetření 
sice není špatná, avšak ovlivňuje ji stav zdravotnických a 
nemocničních zařízení a nedostatek léků. Všechna 
soukromá zdravotnická zařízení provádějí ošetření proti 
úhradě v hotovosti.  

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní 
před odjezdem. 
 
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: 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 odpoledních hodinách. 
2. den: Příjezd do BANSKA . Procházka po okolí, 
seznámení s horským střediskem. BANSKO je rozděleno 
na část hotelovou, kde se je i hlavní kabinová lanovka a 
podél řeky je možné podnikat procházky na úpatí 
pohoří Pirin, a starší část města s pěkně opraveným 
starým centrem. Spodní a horní náměstí, kostel Svaté 
Trojice, historické uličky za kostelem se spoustou 
restaurací aj. Možnost procházky podél říčky Banderica 
do údolí POHOŘÍ PIRIN, kde se nachází koliby s 
místními pokrmy nebo k rybářské restauraci. 
3. den: Výlet do pohoří PIRIN. Výjezd z Banska 
lanovkou nebo transferem (auty). Chata Banderica a dále 
nádherným údolím pod nejvyšší horu Pirinu Vichren. 
Dále k CHATĚ VICHREN, vyhlídka kousek nad chatou a 
výlet po okolí podél horské říčky Glazne a k jezerům 
OKOTO a MURATOVO, která dodávají tomuto údolí na 
malebnosti. 
4. den: RILSKY MONASTIR – návštěva proslulého 
Rilského kláštera (UNESCO), který je zasazen v 
malebném údolí pohoří Rila a uvnitř nabízí nádhernou 
výzdobu a architekturu. Výlet úbočím pohoří RILA, 
cestou kostelíky LUCA a IVAN RILSKY. 
5. den: Další část pohoří PIRIN. Lanovkou k chatě 
BEZBOG, dále výlet kolem Bezbožského jezera do 
krásné oblasti jezer s největším jezerem – POPOVO 
JEZERO. Zpět stejnou cestou k chatě Bezbog a k 
lanovce. Kdo by nechtěl na výlet, může relaxovat v hotelu 
nebo zajet taxíkem do nedalekých termálních lázní. 
6. den: Výlet do vinařské oblasti jižně od pohoří Pirin. 
MELNIK – nejmenší město Bulharska a zároveň 

mimořádná architektonická rezervace vklíněná do 
úzkého pískovcového údolí. Centrum vinařství, možnost 
nákupu místních vín. Pěší výlet po okolí do kouzelného 
nitra MELNICKÝCH PYRAMID a na působivé vyhlídky na 
město a okolní kaňony. ROŽENSKÝ KLÁŠTER – 
památková rezervace nedaleko Melniku. Krásné 
historické nádvoří a v okolí opět zajímavé MELNICKÉ 
PYRAMIDY. 
7. den: Prohlídka SOFIE – hlavní město Bulharska ležící 
pod vysokým pohořím Vitoša. Monumentální katedrála 
Alexandra Něvského, mešita Benja Baši, Národní divadlo 
obklopené parky, zbytky římských lázní, chrám Mikuláše 
Divotvůrce, bulvár Vitoša, Městský park aj. 
8. den: Příjezd do Prahy v ranních až dopoledních 
hodinách. 


