
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 113 

 BENELUX          č. záj. 402 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 

PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, 
Nové Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po 
schodech nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové 
Butovice, Velká Ohrada. Na straně odjezdového místa je 
Komerční banka. 
Čas odjezdu - 21.00 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 – Plzeň - Rozvadov 
– Norimberk - Saarbrücken – Lucemburk. 
Orientační čas příjezdu do Prahy je v ranních hodinách, 
kolem 7.-9.hod. (dle aktuální situace po trase a dle času 
odjezdu z Amsterdamu – z něj trvá cesta zpět do Prahy 
cca 12 hodin). 
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 v hotelu ve 2lůžkových pokojích s 
vlastním příslušenstvím, 2x  Ibis budget v oblasti Bruselu 
a 1x hotel v oblasti Bredy. 
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 400 Kč. 
 
4. Stravování 
 

3x bufetová snídaně (podobná jako ve francouzské síti 
hotelů Premiere Classe). 
V blízkosti ubytování možnosti nákupů nejsou. Na obou 
místech je v blízkosti menší restaurace, kde se lze 
navečeřet. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky. Deštník, teplejší 
oblečení pro případ horšího počasí, pláštěnka. Vzhledem 
k blízkosti Atlantiku je v Nizozemsku počasí proměnlivé, 
zejména na jaře. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky 
trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky 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. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj 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  
240 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, případně 
na začátku zájezdu od průvodce. 
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 vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Kinderdijk - větrný mlýn - 12 €. 
 

Delft – Nový a Starý kostel 8 € s výstupem na věž, 5,5 € 
bez věže. 
 

Madurodam - 17,5 €. 
 
Keukenhof – 18 €. 
 
Amsterdam - projížďka po grachtech - cca 15 €.  

Ostatní vstupy v případě indiv. prohlídky města (u všech 
muzeí se doporučuje rezervace předem přes internet): 
muzeum Madame Tussaud´s - 23 €, Rijksmuzeum –  
20 €, Muzeum Van Gogha - 19 €, Rembrandtův dům -  
14 €, Dům Anny Frankové – 10 € (zde je nutná rezervace 
a zakoupení vstupenek předem přes webové stránky). 
 
Bruggy - projížďka lodí - 8 €, věž Belfort - 8 €, bazilika sv. 
Krve - muzeum - 2,5 €, Groeningemuseum - 8 €, 
Memling-museum - 8 €. 
 

Gent - oltář bratří Eycků - Klanění beránku - 4 €, věž 
Belfort - 8 €. 
 

Zájemci o níže uvedené vstupy je musí nahlásit 
nejpozději měsíc před odjezdem, platba na místě 
průvodci v eurech: 
Kinderdijk – cca 12 € 
Keukenhof – cca 18 € 
Vstupy je nutno pro skupinu předem rezervovat. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 130 €. 

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 Lucemburk – J.E. Ing. Vladimír Bärtl, po-
pá 8.30-17.00, tel: +352 264 778 11, 2, rond-point Robert 
Schuman, Luxembourg. 
 

Velvyslanectví Brusel – J.E. JUDr. Pavel Klucký, po-pá 
8.00-16.30, tel: +32 264 189 30, nouzová linka 
+32 477 257 104, 154, Avenue Adolphe Buyl, Bruxelles. 
 

Velvyslanectví Haag – J.E. Ing. Kateřina Sequensová, 
po-pá 8.30-17.00, tel: +31 703 130 031, nouzová linka 
+31 641 315 128, Paleisstraat 4, JA Den Haag. 
 

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 ve večerních hodinách. 
2. den – Návštěva překrásně položeného města 
LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM 
VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město 
s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí 
v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi. 
3. den – BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie. 
Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanálů 
mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové 
plavby. GENT – staré hlavní město Flander s velkým počtem 
dochovaných památek.  
4. den – Skanzen 19 větrných mlýnů KINDERDIJK 
(UNESCO). DELFT – někdejší sídelní město holandských 
hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). 
Park MADURODAM – ukazuje Holandsko v miniatuře a také 
to, co by jinak zůstalo nepoznané. 
5. den – KEUKENHOF – nejvyhlášenější holandská 
květinová zahrada. AMSTERDAM (UNESCO) – nádherné 
město nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné uličky 
a kanály (grachty). 
6. den – Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách. 


