
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 115 

 ALSASKÁ ZIMNÍ POHÁDKA O VÍNĚ       
č. záj. 412 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 

Alsaská zimní pohádka o víně – 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: Plzeň. 
 
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. 
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 2x v hotelu typu B+B v oblasti 
Colmaru (2lůžkové pokoje s příslušenstvím). 3lůžkové 
pokoje je nutno ověřit předem v CK – jedná se o 
francouzskou postel pro 2 osoby + nad ní palanda 
(doporučujeme pro děti nebo rodinu, pokoje jsou poměrně 
malé). 
!!! Upozorňujeme, že počet 3lůžkových pokojů je omezený 
– pouze na vyžádání v CK. !!! 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 300 Kč (povinný pro samostatně 
cestující osoby).  

4. Stravování 
 

Stravování je na tomto zájezdu vlastní.  
 
Příplatky: 
2x snídaně formou bufetu - 450 Kč (formou 
jednoduchého švédského stolu, většinou bageta, sladká 
buchta, máslo, džem, jogurt, džus, káva, čaj). 
Doporučujeme si snídaně připlatit (na hotelích je velmi 
přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných 
konvic a vařičů). Hotely jsou umístěny na okrajích měst a 
není možné zajistit v ranních hodinách snídani jinde 
v okolí hotelu. 
 
1x oběd – 650 Kč – společný oběd organizovaný 
průvodcem. Místa v restauraci je nutné rezervovat 
předem. 
 
Lze také zorganizovat společnou večeři za příplatek od  
22 €/os. 
 
Orientační ceny v restauracích v EUR: 
Jídlo v levnější restauraci 13,50   
Menu v McDonald´s  8,50 
0,5 l piva   6 
Cappuccino   2,80 
3 chod. menu pro 2 osoby 52  

Coca-cola 0,33 l  2,56 
Voda 0,33 l   1,65 
 
Trhy, markety v EUR 
1,5 l balené vody  0,70    
1 kg pomerančů  2,50 
Chleba 500g   1,50    
1 kg banánů   2 
Láhev vína   7   
Místní sýr 1 kg   16,20 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky, 1 pevné boty pro pěší 
vycházky, deštník, 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).  
!!! Každý účastník může vézt s sebou zavazadla o 
váze do 15 kg – zpřísněné kontroly přes Německo a 
Francii. !!! Kartony vod, piv apod. nebudou přepraveny. 
 
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 120 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. 
 
Eguisheim – ochutnávka vína a kougelhopfu – 10 €. 
Colmar - Muzeum Unterlinden - 13 €, dominikánský kostel 
– 6 €. 
Strassbourg – Muzeum Alsaska – 10 €, muzea 
v Rohanském paláci (archeologické, art decorative, 
obrazová galerie) – každé za 8 €, výstup na věž katedrály 
– 6 €. 
Celková orientační částka na vstupy je cca 30 €. 

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. 
 
Honorární konzulát Strassbourg – pan Maurice Francoise 
Offner, st 15.00-17.00, tel: +33 678 936 234, 7 rue 
Westercamp, Strassbourg. 
 
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: 
Adventní zájezdy do Alsaska mají zvláštní půvab i proto, 
že právě v tomto kraji má počátek jeden z nejdůležitějších 
vánočních zvyků - zdobení stromečku. Je to poměrně 
novodobá tradice, ačkoliv jehličnany, zvláště jedle, bývaly 
již v předkřesťanských dobách symboly zimního 
slunovratu. Poutaly totiž pozornost tím, že se i v zimě 
stále zelenaly. Zdobené stromky se objevily teprve v  
17. století a původně se zavěšovaly od stropu dolů. 
Prvenství patří podle všeho alsaské obci Sélestat. Zvyk se 
rozšířil nejprve v německy mluvících zemích, v Čechách 
se vánoční stromeček poprvé objevil v Praze roku 1811. 

Program zájezdu: 
1. den: odjezd v 6 hodin z Prahy, další místa: Plzeň a po 
trase, transfer přes SRN do Francie, COLMAR, 
historické centrum kraje Alsasko, "benátská čtvrť, 
hrázděná architektura ve slavnostním hávu, adventní 
trhy, jedny z nejkrásnějších v Evropě, víno a dobroty, 
třeba alsaská specialita tarte flambée. 
2. den: zimní alsaská vinná stezka: předvánoční 
atmosféra alsaského venkova, KAYSERSBERG, rodiště 
Alberta Schweitzera, procházka zimními vinohrady, 
RIBEAUVILLÉ nebo RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na 
vinné stezce, strážní věž ze 13. stol., fakultativně 
pochoutky z krajové gastronomie , EGUISHEIM, 
středověké městečko s hradem, ochutnávka alsaských 
vín a typického alsaského sýra münster, vánoční 
atmosféra, adventní trhy - a možná potkáte i vánočního 
dědu se skřítky, tři krále či kouzelníky s ohněm... 
3. den: ŠTRASBURK (UNESCO), „křižovatka Evropy“ a 
sídlo Evropského parlamentu, vánoční atmosféra v ulicích, 
katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite 
France“, pozoruhodná hrázděná architektura nad řekou, 
krytý most Ponts-Couverts, fakultativně oběd, alsaská 
specialita baeckeoffe, nejkrásnější adventní trhy ve 
Francii, návrat do Prahy do půlnoci. 
 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu 
vzhledem k počasí a aktuální situaci v době adventu. 


