
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 106 

 NP MALÁ FATRA A ZÁPADNÍ TATRY                     
č. záj. 340 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 

Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží 
ČD, zastávka směr Václavské náměstí – 06.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst 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). 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha - Brno - Trenčín - 
Žilina - Terchová. 
Orientační čas návratu do Prahy (dle dopravní situace po 
trase) – cca 21.00 hod. 
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. 
 

CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno v penzionu Zelený dom ve 
Vitanovej na Oravě, cca 7 km od termálního koupaliště 
Meanderpark Oravice. Ubytování je ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. Pro zájemce 
k dispozici i tří a čtyřlůžkové pokoje.  
1/1 pokoj nelze zajistit. 
Penzion má bazén s ohřívanou vodou (7x3,5x1,5 metru). 

4. Stravování 
 

V ceně je zahrnuta 6x polopenze. Večeře jsou včetně 
polévky, servírované. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na 
pěší výlety - doporučujeme trekovky nebo pohory. 
Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s 
ochr. faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro 
případ horšího počasí. 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  
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 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. 
 

Koupaliště Oravice - Meander aquapark - pondělí - 
čtvrtek: 4 hodinový vstup - 11,5 €, děti do 14 let 6 €, 
studenti, senioři nad 62 let - 11,5 €, celodenní vstup  

13,8 €, děti do 14 ket 8 €, studenti, senioři nad 62 let  
11,5 €. Doplatek za každou započatou půl hodinu - 1,5 €.  
Vstup pátek - neděle: 4 hodinový vstup - 14,5 €, děti do  
14 let 10,5 €, studenti, senioři nad 62 let - 13,5 €, 
celodenní vstup 16,5 €, děti do 14 ket 11,5 €, studenti, 
senioři nad 62 let 15,5 €. Doplatek za každou započatou 
půl hodinu - 1,5 €, vstup po 16. hod. do konce provozu 
11,5 €, děti do 14 let 7 €, studenti, senioři nad 62 let 9,5 €. 
 
Termální bazén Oravice – 5 € celý den. 
 
Lanovka na Snilovské sedlo - 9,5 € nahoru, 11 € zpáteční. 

 
Vstup do Doliny Koscieliska – 5 PLN (cca 2 €). 
 
Doporučujeme pro výlet do Polska s sebou drobné polské 
zloté na nákupy, občerstvení apod. 
 
Celková orientační částka na vstupy a lanovky je cca  
35 € + 5 PLN. 
 
10. Pěší trasy 
 

Trasa Terchová – Diery – Štěfanová: cca 3,7 km, stoupání 
255 m, klesání 183 m, 1,5 hod. 
Trasa Brezovica – Oravica: cca 12 km, stoupání 665 m, 
klesání 583 m, 4 hod. 15 min. 
Trasa Zverovka – Roháčská dolina: cca 14,5 km, stoupání 
826 m, klesání 829 m, 5 hod. 15 min. 
Trasa Zverovka – Látaná dolina – Rákoň – Volovec: cca 
16 km, stoupání 2 101 m, klesání 2 100 m, 6,5 hod. 
Trasa Oravica – Juráňová dolina: cca 9 km, stoupání 278 
m, klesání 278 m, 3 hod. 

Trasa Snilovské sedlo – Veľký Kriváň: cca 2 km, stoupání 
172 m, klesání 161 m, 45 min. 

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 Bratislava – J.E. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, 
Ph.D., MBA, po-čt 8.00-12.00, 14.00-16.00, pá 8.00-
11.00, tel: +421 259 203 303, +421 592 033 19, nouzová 
linka: +421 903 287 003, Hviezdoslavovo nám. 8, 
Bratislava. 
 
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. Cca  
4 hodinová pěší turistika v NP MALÁ FATRA: z obce 
TERCHOVÁ se vydáme na průchod přes dvě nejkrásnější 
soutěsky Malé Fatry DOLNÉDIERY a NOVÉ DIERY do 
obce ŠTEFANOVÁ. Dojezd na ubytování. 



2. den - Pěší turistika z Brezovice na nejvyšší vrchol hustě 
zalesněných a bujnou přírodou oplývajících 
SKORUŠINSKÝCH VRCHŮ, na SKORUŠINU (1314 m) 
s rozhlednou, ze které jsou krásné výhledy na panorama 
Západních Tater. Pěšky budeme pokračovat dále do obce 
ORAVICE, kde budete mít možnost relaxovat a koupat se 
v termálním koupališti. 
3. den - Přejezd na chatu Zverovka a odtud pěšky 
průchod romantickou a malebnou ROHÁČSKOU 
DOLINOU a kolem krásných ROHÁČSKÝCH PLES, 
v jejichž modré hladině se zrcadlí skalnaté štíty, pod 
nejvyššími vrcholy Roháčů a kolem krásného 
ROHÁČSKÉHO VODOPÁDU a zpět Roháčskou dolinou. 
4. den - Autobusem přejezd na chatu Zverovka a odtud 
pěšky přechod po z části zalesněném hřebeni přes 
SEDLO POD OSOBITOU a dále až na na vrchol LÚČNÁ 
(1 652 m) s výhledy a LÁTANOU DOLINOU sestup zpět 
k autobusu. Pro zdatnější výstup Roháčskou dolinou přes 
vrchol RÁKOŇ (1876 m) (příp. odtud již možnost sestupu) 
až na vrchol VOLOVEC (2063 m) a sestup LÁTANOU 
DOLINOU. Z obou vrcholů se naskýtají krásné a daleké 
výhledy jak na slovenskou, tak na polskou stranu 
Západních Tater. 
5. den - Tento den jsme zvolili jako odpočinkový jen 
s kratší polodenní pěší trasou. Přejezd autobusem do 
obce ORAVICE. Odtud průchod malebnou romantickou 
tiesňavou JURÁŇOVA DOLINA a zpět do Oravice. 
Odpoledne možnost koupání v termálním koupališti.  
6. den - Přejezd na polskou stanu Západních Tater. 
Průchod zajímavou krasovou dolinou (tato dolina patří 
k oblíbeným výletním místům mezi polskými turisty) 
pohodovou cestou DOLINOU KOSCIELISKA, návrat 
stejnou cestou, z doliny je více možností odboček 
k vyhlídkovým místům, anebo k zajímavým jeskyním. 
7. den - Přejezd do NP MALÁ FATRA: výjezd lanovkou 
na SNILOVSKÉ SEDLO pod vrcholem Chleb a odtud 
výstup na hlavní hřeben a také na nejvyšší vrchol Malé 
Fatry VELKÝ KRIVÁŇ (1 709 m) – široké panoramatické 
kruhové výhledy, při dobré viditelnosti lze odtud 
přehlédnout nejen celou Malou Fatru ale také i Nízké 
Tatry. Přejezd zpět do Prahy, příjezd v pozdních 
večerních (nebo brzkých ranních) hodinách. 
 


