
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 117  

 JIŽNÍ ANGLIE A LONDÝN       č. záj. 419 
 
1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
Stanoviště: Praha – od stanice metra B - Nové Butovice, 
zastávka nočního busu (nad metrem) na Bucharově ul, 
před restauracemi Allfresh, The PUB, Gourmet House.  
V metru je nejlépe jet v prvním vagonu, vystoupíte po 
schodech směr Petržílkova ulice, Bus, Taxi, Bus Motol, 
Bavorská. Proti výstupu z vestibulu metra jsou eskalátory 
směr Petržílkova ul., Bucharova ul., Zájezdová doprava. 
Jimi vyjedete přímo na Bucharovu ul., kde je Vaše 
odjezdové místo. 
Čas odjezdu - 06.00 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. 
 
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 denní jízda tam je dlouhá cca 14 
hodin a jízda zpět je přes noc. 
 

Předpokládaná trasa: Praha – Plzeň - Rozvadov - 
Nürnberg – Heilbron – Köln – Aachen – Brusel – Calais – 
lodí do Doveru (společností P&O, plavba cca 75 minut) – 
Londýn – dále dle programu a zpět stejnou trasou. 
 

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 
1. noc – ubyt. v HTL Premiere Classe Dunkerque Loon 
Plage, 2. + 3. noc – ubyt. v HTL Ibis London Heathrow. 
 

Příplatek: 
1/1 pokoj - na vyžádání v CK. 
4. Stravování 
V ceně zájezdu je 2x polopenze po dobu ubytování v 
Anglii. Snídaně jsou kontinentální a zahrnují zpravidla 
housku nebo bagetu, máslo, džem, kávu nebo čaj. Večeře 
bude servírovaná v hotelu nebo v sousední restauraci. 
Ostatní stravování je vlastní. 

5. Důležité osobní věci 
Je třeba mít s sebou redukci do zásuvek - nelze použít 
naše el. spotřebiče! Ve Velké Británii je čas posunut  
-1 hodina oproti středoevropskému času. Jedny pohodlné 
boty na prohlídky. Deštník, teplejší oblečení pro případ 
horšího počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen 
apod. a léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky 
proti bolesti. 
UPOZORNĚNÍ!!! Ve Velké Británii je zakázáno držení 
kapesních nožů a plynových sprejů. Již mnohokrát se 
stalo, že i přes upozornění, byly takovéto nože klientům 
zabaveny. Často hrozí i konflikt s policií. 

6. Zabalení zavazadel 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). Maximální hmotnost zavazadel na 
osobu je 20kg. 
 

7. Cestovní doklady 
Aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí po 
Brexitu Velké Británie z EU: Občané ČR  nepotřebují 
pro krátkodobý pobyt v Británii (do 6 měsíců) víza. 
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. 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. Pro cesty do Velké Británie 
použijte, prosím, platný cestovní pas. Platnost pasu 
musí být minimálně po celou dobu pobytu na území Velké 
Británie. 
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. 
Je pravděpodobné, že na hraničních přechodech mezi 
EU a Velkou Británií přibudou kontroly. 
 
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. 
Ve Velké Británii bude i po Brexitu nadále platný 
evropský průkaz zdravotního pojištění (modrá karta, 
která se používá v ČR). 
 
Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu.  
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 nebo na 
začátku zájezdu od průvodce. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod číslem smlouvy 
1360500086. Každý účastník si musí před začátkem zájezdu 
tuto kartičku pojištění vytisknout, nebo alespoň vyfotit do 
telefonu, a napsat na ni své jméno. 



 
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 15 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 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 2020) 
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. 
 

Orientační kurz Britské libry (GBP): 1 GBP = 30,335 Kč 
(26.11.2021). 
Místa se společnou návštěvou s průvodcem: 
Hrad Dover - 21 GBP 
Hastings – výjezd lanovkou na útes – 3,50 GBP 
Hampton Court Palace - 22 GBP 
Chartwell House and Gardens – 16 GBP 
Loď po Temži – 10 GBP 
Londýnské metro – 5 GBP 
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 77 GBP + 
vstupy v Londýně dle vlastního výběru: 
Londýn - výběr (závisí na každém klientovi individuálně, která 
místa bude chtít navštívit): Tower – 24,8 GBP, Tower Bridge – 9 
GBP, Westminster Abbey – 20 GBP, Houses of Parliament – 17,5 
GBP, loď po Temži jednosměrný / zpáteční Tower – Westminster 
8,4/11 GBP, St. Paul 16 GBP, Londýnské Oko - 30 GBP, 
Muzeum Madam Tussaud - 32 GBP, HMS Belfast – 15 GBP, 
jízdenka na metro 4,9 GBP (UPOZORNĚNÍ - pokud vlastníte 
bezkontaktní platební kartu, můžete ji použít k platbě 
zvýhodněného jízdného 2,2-2,4 GBP). 
 

Dle svého uvážení vyberte ze vstupů, co Vám nabízíme – který 
objekt máte zájem navštívit. Podle Vašeho zájmu vyměňte i další 
€ a GBP, jako kapesné na různé nákupy suvenýrů a jiné, např. 
oběd v čínské čtvrti: 8 GBP, apod. Doporučujeme též nějaké 
drobné € na toalety v SRN, které jsou zpoplatněny cca 0,70 €.  

10. Počet klientů nutných k odjetí 
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň 28 klientů. 
Zájezd může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
 

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: 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 ráno. Nocleh ve Francii. 
2. den -  Ráno přes kanál La Manche, úchvatné pohledy na křídové 
útesy doverské. Hrad DOVER, který tady postavili již staří Římané. 
Cesta jižní Anglií na prohlídku jihoanglického přímořského letoviska 
HASTINGS, které je obklopené historickými a přírodními 
zajímavostmi. Přímořská lázeňská kolonáda či úzké křivolaké uličky 
starého města, odkud můžete vyjet nejpříkřejší lanovkou v Británii na 
vyhlídku nad město se zříceninou prvního normanského hradu 
v Anglii. 
3. den - Přejezd do HAMPTON COURT – dva paláce v jednom. 
Velmi působivý tudorovský palác, kde při prohlídce navštívíte 
Great Hall nebo královskou kapli a komnaty Jindřicha VIII., 
velkolepý barokní palác Viléma Oranžského s bohatě zdobenými 
interiéry, nádherné zahrady a rozlehlý park. CHARTWELL, sídlo 
Sira Winstona Churchila. Prohlídka a procházka překrásným 
parkem. CHIDDINGTON VILLAGE – nejstarší vesnička 
v hrabství Kent. Procházka mezi půvabnými hrázděnými domky 
s typickou doškovou střechou, středověký hrad ze 16. století 
obklopený rozlehlými zahradami. 
4. den - LONDÝN - parlament, Westminster, Buckinghamský 
palác aj. Plavba po řece Temži kolem katedrály sv. Pavla, 
Shakespearova divadla Globe či válečné lodi HMS Belfast až 
k Toweru. Večer odjezd.  
5. den - Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 


