
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY  
K ZÁJEZDŮM STR. 115 

 PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES      č. záj. 408 

1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 

Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží Florenc, 
číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech před 
zájezdem. Florenc je přestupní stanice metra C a B. Výstup 
směr ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře značený.  
Čas odjezdu – cca 17.00 hod. 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 

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: Pardubice – Hradec Králové 
- Praha – Plzeň - Rozvadov – Norimberk - Saarbrücken – 
Remeš - Paříž. Svoz z Brna do Prahy je většinou zajištěn 
linkou Student Agency. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas návratu zpět do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) – cca kolem 9.-10.hod. dopoledne. 
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 v centru Paříže ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Ubytování 
je většinou zajištěno ve čtvrti Montmartre. 
Cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu - platí se na 
místě, vybírat bude průvodce na zač. zájezdu, taxa se 
pohybuje ve výši cca 2 € / os. / noc, celkem tedy cca 4 €. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 400 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 2x snídaně, ostatní stravování 
je vlastní. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky. Teplé oblečení, klobouk 
a brýle proti slunci, deštník. 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. 
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 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 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 musí být realizována, záleží na průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 

Vstupné Versailles a Louvre: je nutno nahlásit předem 
v CK (nejpozději při doplatku) a takto závazně objednat. 
Vstupné bude na místě vybírat průvodce v Eurech, ale 
je nutno objednat předem. 
 
VERSAILLES 27 Euro (občané EU 5-26 let 10, dítě do 5 let 
zdarma) 
Vstupné zahrnuje prohlídku - Paláce Versailles vč. 
aktuálních výstav v paláci, panství Trianon – letohrádek 
Marie Antoinety, zámeckých zahrad, zámeckého parku a 
na příležitostní fondánovou show. 
Aktuální výstava – palác Versailles představuje dvě 
mistrovská díla sochařství z 18. století, objednaná 
Ludvíkem XIV. a Ludvíkem XV.: Zéphyr, Flore et l'Amour a 
L'Abondance. 
 
MUSEUM LOUVRE 17 Euro (občané EU do 25 let zdarma) 
 
Ostatní vstupy: 
Eiffelova věž: 
Paříž: Tour Eiffel -   10,5 € pěšky 1. a 2. patro 
    16,7 € 1. a  2. patro 
    výtahem 
    1., 2. a 3. patro – celé  
    výtahem - 26,1 €.  
    1. a 2. patro pěšky +  
    3. patro výtahem - 19,9 €. 
bazilika SacreCoeur  10 
Museum Orsay   16 (pro členy EU do 25 let 
včetně zdarma, mimo EU do 18-25 let 11€)  
Museum Orangerie  9 (pro členy EU do 25 let 
včetně zdarma) 
Centre Georges Pompidou 14 (muzeum a výstavy) 
Centre Georges Pompidou 5 (vyhlídka) 
Invalidovna    12 (pro členy EU do 25 let 
včetně zdarma, příležitostní výstava 5€) 
Vítězný oblouk   12 (pro členy EU do 25 let 
včetně zdarma) 
St. Chapelle   10 (pro členy EU do 25 let 
včetně zdarma) 
Pantheon   9 (pro členy EU do 25 let 
včetně zdarma) 
Justiční palác    9 (pro členy EU do 25 let 
včetně zdarma) 
Plavba lodí po Seině  15 

Tour Montparnasse  20, mládež 12-18 let 15, 
dítě 4-11 let 9,50 
Museum voskových figurín 24,50, dítě 6-15 let 18,50 
Metro – jednotlivé jízdné 1,90 
Metro – karnet 10 jízd  1,50/jedna jízda 
(předpokládáme cca 10 jízd metrem) 
 
INFORMACE KE VSTUPŮM: 
Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let 
zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta 
ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost.  
 
Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do 
všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte 
mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé 
zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem 
nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, 
zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu). 
 
Doporučujeme zakoupení 2-4denní muzejní karty PARIS 
MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů 
v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 52 €, 4 denní 
karta - 66 € - především pro zájemce o individuální 
prohlídky pařížských muzeí. 
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 170 €. 

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 Paříž – J.E. Mgr. Michal Fleschmann, po-pá: 
9.00-17.30, tel: +331 406 513 00, nouzová linka: 
+420 222 264 234, 15, Avenue Charles Floquet, Paris. 
 
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 - Odpoledne odjezd z Prahy. Přejezd do Francie. 
2. den - Ráno příjezd do PAŘÍŽE: Pantheon, Latinská čtvrť, 
ostrov Ile de la Cité, katedrála Notre-Dame, dále radnice, 
centrum George Pompidoua, nádvoří Louvru aj. 
3. den - Prohlídka VERSAILLES s nejslavnější a 
nejvelkolepější královskou rezidencí na světě, zámkem krále 
Slunce Ludvíka XIV. Možnost prohlídky interiérů zámku, 
procházek po rozlehlých zámeckých zahradách s kašnami a 
fontánami a Malým a Velkým Trianonem. Po prohlídce 
Versailles zpět do PAŘÍŽE a prohlídka čtvrti LA DEFENSE. 
Umělecká čtvrť MONTMARTRE s bazilikou Sacre-Coeur a 
kabaretem Moulin Rouge. 
4. den - Dokončení prohlídky PAŘÍŽE, Invalidovna, Eiffelova 
věž, nábřeží Seiny. Volno k individuální prohlídce některého z 
významných muzeí. Na závěr večerní projížďka po řece, kdy 
ještě jednou uvidíme ta nejkrásnější místa Paříže. Večer 
odjezd z Paříže. 
5. den - Návrat do ČR v poledních hodinách. 
 


