
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY  
K ZÁJEZDŮM STR. 114 

 KRAKOV – MĚSTO KRÁLŮ            č. záj. 405 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 

Krakov - Praha – předpokládaný odjezd v 7.00 hod. 
Přesný čas a místo odjezdu budou upřesněny v pokynech 
cca 14 dní před zájezdem. 
 
Další nástupní místa: Hradec Králové a po trase dle dohody 
s CK. 
 
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). 
Předpokládaná trasa přejezdu:  
červenec: Praha - Hradec Králové - Ksiaz - Wroclaw. 
září: Praha - Hradec Králové - Litomyšl - Olomouc a dále 
dle programu. 
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 za ubytování stejné kategorie. 
 
Ubytování je zajištěno 4x v hotelu ve 2-3lůžkových pokojích 
s vlastním příslušenstvím.  
Ubytování je v červencovém termínu: 2x ve Wroclawi,  
2x ve Wieliczce. 
Ubytování je v zářijovém termínu: 2x v ČR, 2x ve Wieliczce. 
 
Příplatek:  
1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) –  
3 000 Kč  

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu jsou 4x snídaně (kontinentální). 
V zářijovém termínu jsou v ceně 2x večeře (při ubytování v 
ČR). 
 
V místě ubytování nejsou velké možnosti stravování. 
 
Příplatek (pro oba termíny, při ubytování v Polsku):  
2x večeře (vícechodová, servírovaná, v hotelu – domácí 
kuchyně) – 500 Kč. Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty. 
 
Orientační ceny v Polsku: balená voda 1,5l 3 zł, chléb 2 zł, 
káva 7 zł , pivo v restauraci od 5 zł, jídlo v restauraci od  
20 zł, mléčný bar (rychlé občerstvení) 5–10 zł, obložená 
bageta 7 zł, 0,5 vodky 20 zł (vhodný dárek), pohlednice  
2,5 zł, WC 1 zł. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky, teplejší oblečení pro 
případ horšího počasí, pláštěnka. Základní léky - acylpyrin, 

endiaron, paralen apod. a léky trvale užívané, náplasti, 
obvazy, jodisol, léky proti bolesti. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí. 
 
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 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho 
připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v 
ceně 200 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 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. 
Výměna je možná předem v ČR nebo na prvním místě 
v Polsku, doporučujeme ale mít Polské zloté již vyměněné 
z ČR. Vstupy je nutno platit ve zlotých. 
Kurz ČNB: 1 PLN = 5,13 Kč (19.10.2022) 
 
Červencový termín: 
Wroclaw (dle vlastního výběru): Národní muzeum 20 PLN, 
katedrála, vstup do zadních kaplí 15 PLN, věž katedrály 15 
PLN, univerzita - Aula Leopoldina 16 / 18 / 20 PLN (2, 3 
nebo 4 sály), Raclawické panoráma 50 PLN, mrakodrap 
Sky Tower 23 PLN, muzeum architektury 10 PLN, Zoo 
(Afrikárium) - 61 PLN 
 
zámek Ksiaz: 79 PLN podle typu prohlídky 
 
Zářijový termín:  
Rožnov pod Radhoštěm - skanzen Valašské muzeum v 
přírodě: Dřevěné městečko - 120 Kč, senioři, studenti –  
100 Kč, děti do 15 let 60 Kč, Mlýnská dolina - 120 Kč, 
senioři, studenti 100 Kč, děti 60 Kč, Valašská dědina -  
120 Kč, senioři, studenti 100 Kč, děti 60 Kč. 
 
Zbrašovská aragonitová jeskyně - 170 Kč, senioři, studenti 
- 140 Kč, děti do 15 let - 90 Kč 
 
Stezka Valašska - 290 Kč, senioři, děti do 14 let - 200 Kč. 
 
Ojców hrad: 18 PLN, Lokýtkova jeskyně – 8 PLN. 
 
 
 

Společné pro oba termíny: 
Krakow: Wawel - Státní komnaty - 35 PLN, Soukromá 
apartmá - 25 PLN s průvodcem povinně, zbrojnice 15 PLN, 
Klenotnice - 35 PLN, Orientální umění – 20 PLN, Dračí 
jeskyně - 5 PLN, katedrála ve Wawelu je zdarma, vstup 
krypta, věž a klenotnice katedrály - 22 PLN, Zapomenutý 
Wawel – 20 PLN, Národní muzeum a Dáma s hranostajem 
– 38 PLN, Sandoměřská věž – 10 PLN, Architektura a 
zahrady – 20 PLN. 
 
Wieliczka – 109 PLN včetně místního povinného průvodce, 
děti 89 PLN, senioři 99 PLN + poplatek za fotoaparát -  
10 PLN. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 150 PLN (v 
září) - 200 PLN (v červenci) + cca 600 Kč (v září). 

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 Varšava – J.E. Jakub Dürr, po-pá 8.00-
16.30, tel: +48 225 251 850, nouzová linka 
+420 222 264 234, ul. Koszykowa 18, Warszawa. 
Honorární konzulát Vratislav – pan Arkadiusz Jan Ignasiak, 
po a pá 10.00-14.00, ul. Zwycieska 41, Wroclaw. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, Praha 8 - Libeň    
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027   
 
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: termín červenec 
1. den: odjezd z Prahy v 7 hod., cesta do Polska, 
Slezska, KSIĄŻ, zámek vysoko nad řekou Pelcznicou v 
přírodním parku, příjemná procházka, hrázděný kostelík 
Świdnica (UNESCO), jedinečná „mírová stavba“ na 
ukončení třicetileté války, nezaměnitelná architektura, 
pohledy na posvátnou horu Slezanů, tajuplná hora 
Ślęża, WROCŁAW (VRATISLAV), metropole Dolního 
Slezska, město „sta mostů“ na řece Odře založené českým 
knížetem Vratislavem, historické centrum, Rynek - jedno z 
nejkrásnějších náměstí Evropy, goticko-renesanční 
radnice, procházka po stopách wroclawských krasnale 
(sošky trpaslíků), ubytování ve Wroclawi. 
2. den: WROCŁAW, Tumský (Tumski) ostrov s 
katedrálou, staré město, gotická radnice a renesanční 
domy, barokní univerzita (Aula Leopoldina), variantně 
botanická zahrada a japonská zahrada, Pískový ostrov s 
katolickým kostelem, ZOO a Afrikárium nebo Vratislavské 
panorama, secesní řetězový Grunwaldský most, Hala 
století (UNESCO) s fontánou (architekt Max Berg). 
3. den: cesta krajem Horního Slezska, OPOLE (OPOLÍ), 
historická metropole na řece Odře, katedrála a hradní 
Piastowska věž a neorenesanční radnice (jako ve 
Florencii), skanzen (Muzeum Wsi Opolskiej) a zastávka u 
přírodního parku se zámkem Pławniowice (Ballestrem 
Palace) s procházkou k jezeru, cesta do 



Malopolska, WIELICZKA (Vělička),  návštěva solného 
dolu Wieliczka, světový unikát, jedna z hlavních světových 
památek UNESCO: solné doly staré 2 700 let, podzemní 
prostory, solná jezera a především komplex kaplí, mj. kaple 
sv. Kingy dlouhá 54 m a vysoká 12 m s nádhernou 
výzdobou, sbírka soch ze soli, muzeum těžby soli, 
fakultativně večeře. 
4. den: celodenní KRAKÓW (KRAKOV) - UNESCO, 
prohlídka města s průvodcem: Wawel, královský zámek, 
pro zájemce reprezentativní renesanční interiéry, katedrála 
(mauzoleum sv. Stanislava, královské náhrobky, zájemci 
krypta a věž se zvonem Zikmund), Královská cesta (Via 
regia), kostel sv. Petra a Pavla a románský kostel sv. 
Ondřeje, Mariánský chrám s bohatě zdobeným a 13 m 
vysokým gotickým oltářem, budova renesanční tržnice 
Sukiennice (bývalé soukenické krámy), zachovalé zbytky 
středověkého opevnění Floriánská brána a Barbakán, 
Collegium Maius (historická budova univerzity), možnost 
návštěvy Národního muzea s vystaveným obrazem 
Leonarda da Vinci - Dáma s hranostajem, židovská čtvrť 
Kazimierz (UNESCO), návrat a fakultativně večeře. 
5. den:  Kalwaria Zebrzydowska (sanktuárium a kulturní 
krajina na seznamu UNESCO), jedno z nejvýznamnějších 
poutních míst v Polsku s nejrozsáhlejší kalvárií tvořenou 41 
kaplemi a rozprostírající se na okolních kopcích, 
vycházková trasa, procházka a potěšení z babího léta, 
zastávka CIESZYN (Polský Těšín), městečko se zámkem a 
vzácnou rotundou sv. Mikuláše (exteriéry), návrat v 
pozdních večerních hodinách. 
 
Program zájezdu: termín: září 
1. den: odjezd z Prahy v 7 hod., dále Hradec Králové a 
Olomouc, lázeňské městečko TEPLICE n. Bečvou, 
Zbrašovské aragonitové jeskyně, jedinečný jeskynní 
systém evropského významu, možnost procházky k 
Hranické propasti (nejhlubší zatopená propast světa) a 
vyhlídky na Hostýnské vrchy a Beskydy 
2. den: babí léto v Beskydech, Valašská stezka a 
návštěva skanzenu, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, 
návštěva skanzenu v přírodě (Valašská dědina, Dřevěná 
dědina, Mlýnská Dolina dokumentují lidovou kulturu 
Moravské Valašsko a Těšínské Slezsko), cesta lanovkou 
na Pustevny, lehká turistika s výhledy a slavné 
Jurkovičkovy stavby - Libušín a Maměnka, popřípadě 
k Radegastu, fakult. jedinečný zážitek Valašská stezka –
150 metrů dlouhý zavěšený "himálajský" chodník v 
korunách stromů s výhledy od Jeseníků po Velkou Fatru. 
3. den: odjezd do Polska, KRAKOV - Kraków (centrum 
města na seznamu UNESCO): Wawel, královský zámek, 
pro zájemce reprezentativní renesanční interiéry, katedrála 
(mauzoleum sv. Stanislava, královské náhrobky, zájemci 
krypta a věž se zvonem Zikmund), Královská cesta (Via 
regia), kostel sv. Petra a Pavla, románský kostel sv. 
Ondřeje, Mariánský chrám s bohatě zdobeným a 13 m 
vysokým gotickým oltářem a tóny „hejhalice“, Rynek 
Glowny, renesanční budova tržnice Sukiennice (bývalé 
soukenické krámy), zachovalé zbytky středověkého 
opevnění - Floriánská brána a Barbakan, Collegium Maius 
(historická budova univerzity), dle času volno v centru 
města a možnost indiv. Národní muzeum (Leonardova 
Dáma s hranostajem), atmosféra večerního města, odjezd 
na ubytování, fakultativně večeře. 
4. den: ráno návštěva solného dolu ve 
Věličce (Wieliczka), světový unikát, jedna z hlavních 
světových památek UNESCO: podzemní prostory, solná 
jezera a především komplex kaplí, mj. kaple sv. Kingy 
dlouhá 54 m a vysoká 12 m s nádhernou výzdobou, sbírka 

soch ze soli, muzeum, KRAKOW, procházka po 
krakovské židovské čtvrti Kazimierz (UNESCO), 
individuálně návštěvy Muzea Fabryka Oscara 
Schindlera, dle počasí lehká turistika v Ojcowském 
národním parku, nejmenší národní park v Polsku, bizarní 
skalní útvary, pro zájemce zřícenina gotického hradu v 
OJCÓWĚ, Lokýtkova jeskyně, návrat na ubytování, 
fakultat. večeře. 
5. den: KALWARIA ZĘBRZYDOWSKA (sanktuárium a 
kulturní krajina na seznamu UNESCO), jedno z 
nejvýznamnějších poutních míst v Polsku s nejrozsáhlejší 
kalvárií tvořenou 41 kaplemi rozprostírající se na okolních 
kopcích, příklad dokonale zasazené sakrální architektury 
do přírody, vycházková trasa, zastávka v CIESZYN (Polský 
Těšín), městečko se zámkem a vzácnou rotundou sv. 
Mikuláše (exteriéry), návrat do Prahy v pozdních večerních 
hodinách. 
 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu 
vzhledem k počasí a dopravním podmínkám. 


