
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 107 

 TATRY A NP PIENINY          č. záj. 342 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 22.00 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 - Hradec Králové – 
Pardubice - Olomouc – Brno - Trenčín – Povážská 
Bystrica -  Žilina - Ružomberok - Poprad - Stará Ľubovňa. 
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 chatách v areálu Goralský Dvor 
v obci Haligovce, v krásné krajině pod Haligovskými 
skalami. V areálu je Slovenská restaurace, letní Koliba, 
fotbalové a volejbalové hřiště, zahradní šachy, půjčovna 
kol, raftů, kajaků. Chaty jsou typu bungalovů, každá chata 
má 3 samostatně uzamykatelné pokoje (vždy jeden 
2lůžkový a dva 3lůžkové, obsazujeme většinou jako 
dvoulůžkové, 3lůžkové pokoje jsou pro společně 
přihlášené trojice a pro liché osoby na doobsazení). 
Každá chata má vlastní sociální zařízení. 

Příplatek: 1/1 pokoj – 2 400 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x polopenze (večeře jsou 
servírované). Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří, 
každý klient si je hradí na místě sám. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na 
pěší výlety - doporučujeme trekovky nebo pohory. 
Plavky, koupací čepici, 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  
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. 
 
Výměna je možná v ČR nebo v Polsku v Zakopaném.  
Vstupy je nutno platit ve zlotých (1 PLN = 5,111 Kč – 
24.10.2022). 
 

Rekreační poplatek: 0,5 € na os. a den, tj. celkem 3 €. 
 
Stará Ľubovňa - hrad + skanzen - 6 €, děti 6-19 let 3 €, 
VŠ studenti 3 €, senioři nad 60 let 4,5 €. 
Levoča - 3 €. 
Vyšné Ružbachy - koupaliště Izabela - 5 €, po 15. hod. – 
2,5 €. 
Plavba na pltích v NP Pieniny - dospělý 14 €, děti 6-10 let 
7 €, studenti a důchodci 12 €, Červený Kláštor - 3 €, 
senioři 2 €, děti a studenti 1 €, příplatek za foto, video -  
2 €. 
Spišský hrad - 8 €, studenti do 26 let, senioři nad 60 let  
6 €, děti do 18 let 4 €. 
Termální koupaliště Vrbov - 2,5 hod. - 8,5 €, děti a senioři 
6 €, 4 hod. - 10 €, děti a senioři 8,5 €. 
Lanovka na Skalnaté pleso – 22,8 € nahoru, cca 30 € 
zpáteční, děti 13 € nahoru, 15 € zpáteční. 
Lanovka ze Skalnatého plesa na Lomnický štít (omezená 
kapacita, nutno rezervovat předem) – 54,8 € zpáteční, 
děti do 12 let 20 €, mládež do 17,99 let a studenti do 26 
let 23 €. 
Kežmarok – hrad – 5 €, senioři 3 €, děti do 15 let 2 €, 
studenti do 26 let 2,5 €, kostely - 3 €. 
 
Vstupné do NP Polské Tatry - 6 PLN / os. / den. 
Vyhlídka Sokolica 5 PLN, vyhlídka Trzy Korony - 5 PLN. 
Lanovka na Kasprowy Wierch - 75 PLN nahoru, 89 PLN 
zpáteční, děti a studenti do 26 let, senioři nad 65 let  
47 PLN nahoru, 59 PLN zpáteční. 
Lanovka na Gubalówku - 16 PLN / 1nahoru, 22 PLN zp., 
děti a studenti do 26 let, senioři nad 65 let 14 PLN 
nahoru, 18 PLN zp. 
Hrad Czorstyn - 7 PLN, zámek Niedzica 19 PLN. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 85 € +  
150 PLN + lanovka na Lomnický štít. 

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

11. 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 pevné 
linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den – Odjezd z Prahy v pozdních večerních hodinách. 
2. den – STARÁ LUBOVŇA s mohutným hradem, který 
jako královský pohraniční hrad střežil severní hranici 
Uher. Skanzen řešený jako podhradní osada. Lázně 
VYŠNÉ RUŽBACHY – koupaliště, které plní pramen 



Izabela. Zdejší atrakcí jsou jámy připomínající sopečné 
krátery a bývalý traventinový lom, který slouží jako 
nevšední přírodní galerie.  
3. den – PIENINSKÝ NÁRODNÍ PARK – i přes svoji 
malou rozlohu patří Pieniny k nejkrásnějším 
a nejcennějším územím střední Evropy. Za svoji divokost 
a malebnost vděčí hlavně činnosti Dunajce, který v nich 
vymodeloval známý kaňon Prielom Dunajca. Možnost 
plavby na pltích PRIELOMOM DUNAJCA, ČERVENÝ 
KLÁŠTOR, LESNICA. Výlet po vyhlídkách národního 
parku, kde krásu lesa doplňují rozkvetlé louky. 
4. den – Výlet do POLSKÉ ČÁSTI TATER. Vyhlídka 
GLODÓVKA POLANA s dalekými rozhledy po kraji, na 
Vysoké Tatry a Belianské Tatry. Horské středisko 
ZAKOPANÉ – východisko do polské části Vysokých 
Tater. Dolina BYSTREJ. Možnost výjezdu lanovkou na 
hraniční KASPROVY VRCH (1 986 m). Krásné vyhlídky 
na okolní vrcholy Vysokých Tater. Pěkná cesta zpět 
úbočím do Zakopaného. 
5. den – Monumentální SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO), 
který svou rozlohou přes čtyři hektary je jedním 
z největších hradních komplexů ve střední Evropě. 
SPIŠSKÁ KAPITULA s katedrálou SV. MARTINA, 
a městským opevněním. Sídlo biskupa. TRAVENTINOVÁ 
KUPA SOBOTISKO – naučná stezka. ŽEHRA – starobylý 
kostel sv. Ducha postavený ze spišského traventinu 
(UNESCO). Koupání v termálním koupališti VRBOV. 
6. den – Výlet do POLSKÉ ČÁSTI PIENIN – z městečka 
KROSCIENKO přes skalní útvary a vyhlídky Sokolica, 
Czertez Gora, Zamkowa Gora na TRZY KORUNY (981 
m) a k autobusu do vesnice Stromowce. Přehrada na 
Dunajci, zajímavé hrady NEEDZICA a CZORSZTYN. 
7. den – Výlet do VYSOKÝCH TATER. TATRANSKÁ 
LOMNICE - možnost výjezdu lanovkou na LOMNICKÝ 
ŠTÍT. Výlet z mezistanice lanovky, ze SKALNATÉHO 
PLESA, nádhernou vyhlídkovou cestou přes sedlo Pod 
Svišťovkou, okolo Zeleného a Bieleho plesa, po úpatí 
BELIANSKYCH TATER dolinou Sedmi jezer zpět do 
Tatranské Kotliny. Nebo možnost návratu autobusem 
a procházka v okolí Tatranské Kotliny. 
8. den – KEŽMAROK – historický vzhled a panorama 
Tater činí z tohoto starobylého města nejpřitažlivější 
turistický cíl na Spiši. Termální koupaliště v obci VRBOV. 
Starobylé Spišské město LEVOČA (UNESCO) 
s uceleným souborem památek vysoké hodnoty. Po 
požáru roku 1550 zde vznikl jedinečný renesanční 
urbanistický celek v takové podobě, jakou má zhruba 
i dnes. 
9. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách. 
 


