
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 111 

 POHOŘÍ RILA A PIRIN LETECKY             
č. záj. 350 
 

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

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
Čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 7 dní před 
zájezdem. 

2. Doprava 
 
V ceně zájezdu jsou transfery z a na letiště a dále je 
doprava českým dálkovým autobusem s možností 
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Zájezd jede 
společně se zájezdem č. 351-01 (autobusová varianta). 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 6x v hotelích 3* ve 2 lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 700 Kč (povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x polopenze (z toho  
1 večeře je bulharská večeře s hudbou). 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 je nutností 
(větrovka, svetr nebo mikina, čepice, rukavice, 
pláštěnka). Vezměte si s sebou dostatek suchého 
oblečení, abyste v případě promoknutí měli vždy 
dostatek suchého oblečení na převlečení. Doporučujeme 
kvalitní a dobře prošlápnuté trekové boty nebo pohory na 
pěší výlety – možnost pohybu po sněhu i po suti. Pro 
zájemce o výstupy na nejvyšší vrcholy doporučujeme 
teleskopické hole. Doporučujeme s sebou kvalitní 
baterku nebo čelovku. Všechny treky a ostatní turistika 
budou realizovány „na lehko“. 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. Váhové 
limity zavazadel pro leteckou přepravu budou upřesněny 
v pokynech k odletu. 

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  
580 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 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 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 = 12,447 Kč (kurz 
k 28.11.2022).  
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).  
Výměna peněz bude možná na letišti v Sofii. 
 
Do Bulharska doporučujeme cca 100 EUR na osobu. 
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. 
 
Lanovka na Vitošu cca 15 Lv, na Jestrebac 25 Lv 
(obousměrné jízdné), MHD Sofie 2 Lv. 
 
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. Pěší trasy 
 
Obtížnost zájezdu: 2-3 (průměrná hodnota za zájezd) 
2 Pohodový program je snadné absolvovat pro 
všechny, kteří bez problému zvládnou i delší přejezd 
nebo přelet do místa programu, procházky a lehké pěší 
túry do cca 5 hodin, bez velkého převýšení nebo 
překonání velkého převýšení za pomoci lanové dráhy či 
zubačky, zpravidla se nabízí alternativa lehčí obtížnosti a 
nebo relax. 
 
3  Pohodový až středně náročný program 

doporučujeme pro aktivní turisty, jejichž cílem je 
poznávání navštívené země a pohyb v přírodě. Denní 
trasy pro pěší mohou přesáhnout i více než 5 hodiny, 
převýšení může být výjimečně srovnatelné s výletem 
z Pece pod Sněžkou na Sněžku, některé dny lze využít 
lanovku, zpravidla se nabízí alternativa lehčí varianty 
nebo relaxu, a obtížnější varianty. 

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 Sofie – J.E. PhDr. Lukáš Kaucký, po-pá 
8.45-17.15, tel: +359 294 868 00, nouzová linka: 
+359 888 398 045, G.S.Rakovski No. 100, Sofia. 
 
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 ČR do Sofie, možnost návštěvy hist. 
části města. Přejezd do horského turistického městečka 
BOROVEC – tzv. bulharské „Chamonix“ v podhůří RILY, 
ubytování. Dle časových možností, seznámení 
s podhorským okolím, večeře (3 noci na stejném místě). 
2. den - Z BOROVCE lanovkou na JESTREBEC 
(2300 m), příjemnou cestou dojdeme k Musalským 
plesům se stejnojmennou chatou s výhledem na nejvyšší 
vrchol Bulharska. Po značené cestě začneme stoupat na 
nejvýše položené a zároveň nejhlubší jezero Rily – 
ALEKO a dále až na vrchol MUSALA (2925 m) 
s meteorologickou stanicí a krásnými panoramatickými 
výhledy. Zpět stejnou cestou. Lehčí varianta túra k jezeru 
a zpět stejnou cestou. 
3. den - Odjezd do západní oblasti RILY připomínající 
slovenské Roháče. Od horské chaty podél potoka pod 
rozeklané skalnaté zuby MALJOVICKÉ RILY. Nenáročný 
výstup kolem překrásných ELENSKÝCH PLES na vrchol 
MALJOVITSA (2730 m). Zpět k autobusu s možností 
okružní cesty podél Maljovických jezírek a jezera 
JONČEVO. Odjezd na ubytování. 
4. den - Přesun z RILY do pohoří PIRIN se zastávkou 
u jedinečného RILSKÉHO MANASTIRU (UNESCO), 
návštěva klášterního komplexu. Nenáročná túra od 
kláštera ke kostelíkům SV. LUKA a SV. IVAN RILSKI 
s možností návštěvy poustevny sv. Ivana. Odpolední 
odjezd do horského střediska BANSKO, ubytování, 
večeře (3 noci na stejném místě). 
5. den - Transfer do nitra PIRINU pod majestátný 
mramorový jehlan VIHREN (2914 m). Od stejnojmenné 
chaty se vydáme okružní cestou na nejvyšší vrchol 
tohoto pohoří. Staří Slované věřili, že na Vihrenu je sídlo 
boha bouří a blesků – Peruna. Sestup do sedla pod 
hřeben KONČETO a dále sestupovou cestou mezi 
Vihrenem a KUTELEM k chatě BANDERICA.  
6. den - Busem na spodní stanici lanovky Bezbog, výjezd 
lanovkou nahoru k BEZBOŽSKÉMU JEZERU, kolem 
RIBNI JEZER k nejvýše položenému jezeru v Pirinu - 
POPOVU JEZERU. Odsud pod vrchol Džano. Stejnou 
cestou zpět. Lehčí varianta - túra k jezeru a stejnou 
cestou zpět. Odjezd do hotelu, večeře. 
7. den - Odjezd do SOFIE. V rámci časových možností 
návštěva historické části města, odlet do ČR. 
 
 


