
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 114 

 ADVENTNÍ KRAKOV          č. záj. 406 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 

Adventní Krakov – předpokládaný odjezd 
z Prahy v 06.00 hod. Místo odjezdu z Prahy 
bude upřesněno v pokynech cca 14 dní před 
zájezdem. 
 
Další možná nástupní místa: Hradec Králové 
a po trase na Ostravsko dle dohody. 
 

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. 

3. Ubytování 
 

Ubytování je zajištěno 1x v hotelu ve Wieliczce (na okraji 
obce) ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 800 Kč (povinný pro samostatně 
cestující osoby).  

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 1x snídaně, ostatní stravování 
je vlastní. 
 
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, teplé oblečení. 
Základní léky – acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti 
bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 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 
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 80 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 k odjezdu. 
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) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. 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. 
 

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) 
 

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 150-200 PLN. 

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. 
 
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 v ranních hod., adventní KRAKOV, 
královský zámek Wawel, katedrála, chrám Panny Marie s 
nejvyšším gotickým oltářem na světě, adventní trhy a 
jesličky v Sukiennici, krakovské betlémy zvané szopki 
(nehmotné dědictví UNESCO), adventní trhy ve WIELICZCE.  
2. den - SOLNÝ DŮL WIELICZKA (UNESCO), kaple a 
umělecká díla ze soli, vánoční jeskynní kaple. KRAKOV - 
židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO), adventní trhy, při 
cestě zpět návštěva PANEWNICKÉHO BETLÉMU (největší 
františkánský pohyblivý betlém v Evropě), návrat do Prahy do 
půlnoci. 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem 
k počasí a dopravě. 

 

Advent a Vánoce v Polsku 
Polské adventní a vánoční tradice vycházejí, podobně jako v 
celé Evropě, z křesťanství. V kostelích vládne fialová jako 
barva pokání a přípravy na jeden z nejdůležitějších 
katolických svátků. Mezi symboly tohoto období dále patří 
adventní věnec a adventní kalendář. Na vánočních trzích v 
Polsku jsou ke koupi tradiční řemeslné výrobky z kůže, 
jantaru a další drobné dárky, k jídlu a pití pak nesmí chybět 
svařák (grzaniec), żurek (polévka z kvásku), zelňačka, 
grilované oštěpky a klobásky a pierogi (plněné vařené 
taštičky).  
Na Štědrý večer polské děti vyhlížejí první hvězdičku, aby 
mohla začít tradiční večeře, která se skládá z 12 různých 
postních jídel, mezi nimiž nechybí pokrmy z hub, ryb a 
sladkosti s mákem. 
Zajímavosti 
Advent v Krakově a tradice betlémů 
Výraznou a neodmyslitelnou součástí adventu a Vánoc v 
Polsku jsou krakovské betlémy. Výroba jesliček má v Polsku 
stejně jako v českých zemích dlouhou tradici už od 
středověku, ty pravé krakovské se však zrodily v polovině 19. 
století. Zedníci, kteří v zimě neměli moc práce, nacházeli 
uplatnění v tom, že začali vyrábět modely betlémů. Ovšem ne 
pouze jako statické dekorace. Jejich betlémy představovaly 
kulisy pro loutkové divadlo. Zedníci s nimi chodili po městě, 
čekali na pozvání do bohatých měšťanských rodin a 
předváděli dětem biblické příběhy Kristova zrození, příchodu 
tří králů a útěku do Egypta. Tradice výroby betlémů potom 
přetrvala, i když se už jejich původní smysl vytratil. 
Tyto betlémy se dosti odlišují od klasických českých či 
rakouských. Mohou být vysoké až dva nebo tři metry. 
Vždycky jsou tvořeny jakýmisi budovami s věžemi z 
krakovských sakrálních budov – katedrály, mariánského 
chrámu a dalších kostelů, nebo hradu Wawel - a jsou 
polepeny barevnými papíry, staniolem a zlatými či stříbrnými 
foliemi. Nikdy nechybí polský znak – stříbrná orlice.  
Mezi figurkami se objevují polské legendární postavy a také 
figurky současných osobností. Výrobě betlémů se v Krakově 
věnuje dodnes řada lidí, starých i mladých, a každoročně 
pořádají soutěž. 
Hlavní adventní trhy v Krakově se konají tradičně na Starém 
rynku a v prostorách středověké tržnice Sukiennice. Setkáte 
se tam jen s tradičními místními výrobky (levně dovezený kýč 
sem nemá přístup): různé vánoční zboží a suvenýry – 
ozdoby, košíkářské zboží, ručně vyráběné šperky, oblíbené 
hliněné sošky andělů a další keramika, svíčky ze včelího 
vosku, výrobky z ovčí kůže. Vánoční atmosféru dokreslují 
zpěvy koled, lidové tance, každou hodinu zní troubení z věže 
mariánského chrámu. K oblíbeným jídlům na trzích patří 
zelňačka s masem a uzeninou zvaná bigosz, koprová 
polévka, boršč, preclíky, uzený sýr s brusinkami, pečený 
pstruh, k pití především horký med – nikoli medovina, ale 
zvláštní místní medový nápoj na způsob domácího vína. 
Nebo třeba čaj říznutý třešňovou kořalkou. 
Betlém v Panewniki 
Tento obrovský vánoční betlém je vysoký 18 metrů a široký 
32 metrů a skládá se z 350 prvků, celková plocha je 600 
metrů čtverečních. Betlém v bazilice v Panewniki je jedním z 
největších betlémů v Evropě. Na tomto obdivuhodném díle 
můžeme vidět 120 různých postav, na jejichž výrobu bylo 
použito dřevo, sádra a pryskyřice. Nejstarší postavy (pastýř a 
žena se džbánem) jsou podle ústní tradice asi 130 let 
staré. Dále můžeme obdivovat vycpaná zvířata, domy, větrné 
mlýny, studnu, důlní šachtu, dřevěný plot i vánoční stromky. 
Betlém bývá přístupný návštěvníkům každý den od 25. 12. až 
do 2. února, během otevírací doby kostela mezi 9. a 18. 
hodinou. 
 


