
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 111 

 PT NA PODKARPATSKÉ RUSI                      
č. záj. 353 

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

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 

PT na Podkarpatské Rusi – odjezd bude 
v odpoledních hodinách z ÚAN Florenc v cca  
15.00 hod. Přesný čas a místo odjezdu z Prahy budou 
upřesněny dodatečně. 

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 

Předpokládaná další odjezdová místa: Pardubice, Hradec 
Králové, Brno. 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým klimatizovaným autobusem s možností 
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do 
autobusu pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes 
noc. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) – mezi 11. a 12. hodinou. 
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 
 

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 4x v hotelu (většinou v obci 
Pylypetr) a 3x v turbáze (rekreační komplex z doby 
sovětské éry, většinou v obci Jasina) ve 2lůžkových 
pokojích se sociálním zařízením. Na vyžádání možnost 
třílůžkových pokojů. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj – 3 000 Kč (povinný při 
nedoobsazení). 
 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze v místě ubytování. 
Některé dny bude možnost pro oběd využít místní 
občerstvení, základní potraviny lze bez obtíží dokoupit. 

5. Důležité osobní věci 
 

Oblečení a obutí vhodné na túry a vycházky, 
nezapomeňte na pláštěnku, domácí obuv na ubytování, 
osobní léky, malý batůžek na denní túry. Vše můžete 
zabalit do cestovních tašek nebo kufrů. Vezměte s sebou 
také kytaru, hry a dobrou náladu. Nezapomeňte 
fotoaparát. Dále plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém 
na opalování s vyšším ochr. faktorem. Protože túry 
půjdeme pěšky různými terény (kamenitý, skalnatý, 
travnatý, místy vlhký), věnujte pozornost pevné, nejlépe 
kotníčkové obuvi. 
 

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, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s 
sebou zavazadla o váze do 15 kg. !!! 
 

7. Cestovní doklady 
 

Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní 
pas při sobě!!! Do všech zemí mimo EU (kromě 
Švýcarska) je nutno mít s sebou platný cestovní pas, 
jehož platnost je minimálně 6 měsíců po návratu ze 
zahraničí. Ukrajina není členem EU. 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto 
datu mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem.  
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
Doporučujeme pro případ ztráty cestovního dokladu vézt 
s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy 
uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném 
zavazadle. 
 

Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se 
kterým budete cestovat, a celého data jeho platnosti. 
 

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 330 Kč / os. Pojištění 
stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně, tj. bez sjednání 
pojištění s tarifem na celou dobu pobytu v zahraničí. 
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. 
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 2019) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 

DEVIZOVÉ VYBAVENÍ 
Měna:  Zakarpatská Ukrajina - hřivna (UAH), 100 UAH = 
84,026 Kč (29.10.2021).  
Vždy je výhodné vyměnit EUR či USD na hřivny než CZK 
na hřivny. Výhodný výběr z bankomatu za středový kurz. 
 

Jako minimální kapesné na celou dobu pobytu budete 
potřebovat asi 80 EUR na vstupy, a drobné nákupy 
suvenýrů nebo občerstvení. Pro nenadálé případy 
doporučujeme vzít s sebou ještě rezervu ve výši asi  
50 EUR. 
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu 
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní 
variantu v okolí místa pobytu. !!! 
 
 

10. Pěší trasy 
 

OBTÍŽNOST ZÁJEZDU: 2 (průměrná hodnota za zájezd) 
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. 

11. 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: 
Podkarpatská Rus je nejzápadnější oblast Ukrajiny. Obyvatelé 
jsou převážně Ukrajinci a Rusíni, kteří hovoří rusínštinou; 
ukrajinskou administrativou jsou však pokládáni za Ukrajince. V 
politice se objevují stále silnější požadavky autonomie. Hlavním 
městem je Užhorod. Kraj je poměrně turisticky atraktivní, 
především pro milovníky horských túr.  
V letech 1919–1938 Podkarpatská Rus patřila usnesením 
mírové smlouvy saint-germainské a trianonské meziválečnému 
Československu. Zakarpatská oblast v současné podobě byla 
ustavena 22. ledna 1946. Její hranice se mírně liší od hranic 
Podkarpatské Rusi v rámci ČSR, která nezahrnovala mj. města 
Čop a Velykyj Bereznyj.  
Podkarpatská Rus hraničí na západě s SR, na jihu s Maďarskem 
a Rumunskem a na severu s Lvovskou a Ivanofrankivskou 
oblastí. Oblast se zvedá od Panonské nížiny na jihu k vrcholkům 
Karpat na severu; na východní hranici oblasti stojí nejvyšší hora 
Ukrajiny Hoverla (2061 m). Nejvýznamnější řekou je Tisa, která 
pramení nedaleko Rachova a místy tvoří hranici s Rumunskem a 
Maďarskem. Další důležitější řeky – Uh (Už), Latorica, Rika, 
Tereblja a Teresva – patří vesměs do jejího povodí.  
 
1. - 2. den – Odjezd z ČR v podvečerních hodinách, noční tranzit 
Slovenskem na  Podkarpatskou Rus. Dopolední prohlídka 
hlavního města UŽHORODU, jeho centrum, skanzen a hrad, 
přejezd do střední oblasti Podkarpatské Rusi, ubytování v hotelu. 
3. den – Návštěva perly Karpat - SINĚVIRSKÉHO JEZERA, 
vycházka či túra v NP SINĚVIR. 
4. den – Túra pod BORŽAVSKOU POLONINOU k vodopádu 
ŠIPOT, nebo s pomocí sedačkové lanovky výlet na její hlavní 
hřeben. 
5. - 6. den – Návštěva vesnice KOLOČAVA s hrobem Nikoly 
Šuhaje a českých četníků, muzeem I. Olbrachta a historie, 
přejezd do RACHOVSKÉ OBLASTI s několika poznavacími 
zastávkami cestou (dřevěné kostelíky, geografický střed Evropy, 
košíkařská vesnice IZA), ubytování v turbáze. 
7. - 8. den – Návštěva JASINY - bývalého nejvýchodnějšího 
městečka první republiky, pěší túry v okolí JABLONICKÉHO 
PRŮSMYKU, v případě příznivého počasí a zájmu klientů 
fakultativní motovýlet na SVIDOVECKÝ HŘEBEN s vrcholem 
BLIZNICA. 
9. - 10. den – Zastávka ve vyhlášené SOLOTVINĚ (pro zájemce 
koupání ve slaném jezírku) a prohlídka města a hradu 
v MUKAČEVĚ. Večer odjezd na hranice, návrat do ČR kolem 
poledne. 


