
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDU 

 OSTROV MAINAU, RIGI, BODAMSKÉ 
JEZERO    č. záj. 439 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, Nové 
Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po schodech 
nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové Butovice, 
Velká Ohrada. Na straně odjezdového místa je Komerční 
banka. 
Čas odjezdu - 23.45 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: Praha – Plzeň - Rozvadov - 
Mnichov - Kostnice - místo pobytu. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas příjezdu do Prahy je v časných ranních 
hodinách, obvykle mezi 4.30-5.30 hod. (dle aktuální 
dopravní situace po trase). 
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 ve středisku Andermatt v Casa Popolo. Pokoje 
jsou 2 a 3 lůžkové, výjimečně 4 lůžkové (doporučujeme 
pouze pro rodiny s menšími dětmi), s vlastním sociálním 
zařízením a lednicí. Do chaty je třeba si vzít vlastní ložní 
prádlo  
(k dispozici je polštář a deka) a zanechat ji na konci pobytu 
uklizenou. Povlečení je možno zapůjčit na místě v ceně cca 
20 SFr / os. / pobyt. Zájem o povlečení je nutno nahlásit 
předem v CK. Vezměte s sebou vlastní ručníky, mýdlo a 
toaletní papír.  
Komplex se skládá ze dvou budov, oddělených volnou 
plochou, v jídelně je k dispozici WiFi zdarma. V protilehlé 
budově, kde jsou pokoje, je v horním patře společenská 
místnost. 
Samostatně cestující osoby si mohou připlatit 1/1 pokoj 
nebo budou doobsazeny, ubytování pak může být i ve 
3lůžkových pokojích. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (omezený počet) – 1 200 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je polopenze zajišťovaná českou kuchařkou 
- jedná se o klasickou českou kuchyni z českých zásob. 
K dispozici čaj ke snídani a k večeři, ostatní nápoje lze 
koupit od řidičů. Ke snídani bývá nejčastěji pomazánka, 
džem, máslo, sýr nebo salám, pečivo, čaj, káva. K večeři se 
vaří klasická česká jídla (např. vepřové, knedlík, zelí, 
bramborová kaše s masem, apod.). K večeři je na závěr 
buchta, káva, čaj. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pevné boty na turistiku. Teplé oblečení, brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník, 
pláštěnka. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, 
jodisol apod. a léky trvale užívané. 

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. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj 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 240 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, 
případně na začátku zájezdu od průvodce. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na 
začátku zájezdu od průvodce. 
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 vedoucím zájezdu, počasí a individuálním výběru 
každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
Na většinu vstupů, lanovek a vlaků jsou skupinové slevy od 
10 os., průvodce předem vybírá peníze, aby mohl 
skupinové slevy vyžádat. Doporučujeme mít na vstupy v 
hotovosti švýcarské franky, část lanovek lze platit v Eurech, 
ale nemůžeme pak zajistit, že obdržíte skupinovou slevu. 
Švýcarské franky není problém v ČR zakoupit, případně je 
možná výměna na místě, ale jen ve větších městech.  
V Andermattu je bankomat, kde lze vybrat z karty. 
 
Ostrov Mainau – 26 € dosp., senioři 24 €, děti 13-18 let – 
16 €, do 12,99 let zdarma. 
 
Výjezd na Rigi a sjezd k Vierwaldstättersee – 72 CHF, do 
15 let zdarma 
Plavba lodí do Luzernu – 28 CHF 
Vlak Andermatt – Zermatt – cca 32 CHF 
Vlak Zermatt – Täsch – cca 15 CHF 
Lanovka na Klein Matterhorn zp. – 78 CHF 
Lanovka na Hoher Kasten zp. – 46 CHF 
St. Gallen – Knihovna – 18 CHF, studenti 12 CHF 
 
Celková orientační částka na vstupy, vlaky a lanovky je 
cca 290 CHF + cca 30 € (počítány jsou plné ceny). 
Doporučujeme drobná Eura na průjezd Německem (toalety 
apod.). 

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 Bern – J.E. Mgr. Jiří Ellinger, Ph.D., po-pá 
7.45-16.15, tel: +41 313 504 070, nouzová linka 
+41 796 413 300, Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg), 
Bern 31. 
 
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 v pozdních večerních hodinách z ČR. 
Přejezd přes Německo. 
2. den: Příjezd k BODAMSKÉMU JEZERU, druhému 
největšímu jezeru Alp. Květinový ostrov MAINAU s krásnou 
botanickou zahradou, procházka mezi obřími sekvojemi i 
záhony růží potěší každého návštěvníka a všechny 
nadchne i procházka motýlím domem, kde můžete 



pozorovat nádherné tropické motýly. KOSTNICE - 
prohlídka historické části města a památek spojených se 
zdejším Husovým pobytem, kdy se město stalo svědkem 
koncilu řešícího papežské schizma. Dominantou centra 
města je krásná gotická katedrála. Do¬jezd na nocleh do 
Andermattu. 
3. den: Výlet do oblasti VIERWALDSTÄTTERSEE – jezero 
patří k nejnavštěvovanějším oblastem ve Švýcarsku, leží v 
srdci Švýcarska a nabízí mnoho zajímavostí: vydáme se do 
městečka ARTH – GOLDAU, odtud nejstarší zubačkou na 
legendární vrchol RIGI s krásným výhledem na střední 
Švýcarsko. Možnost pěšího výletu po úbočí Rigi k 
mezistanici, sjezd zubačkou a poté plavba lodí do Luzernu. 
LUZERN – historické města s charakteristickým vrcholem 
Pilatus, procházka ke slavnému Kapličkovému mostu a do 
historického centra s domy s malovanými fasádami. 
4. den: Jízda po trase slavného GLACIER EXPRESSU z 
ANDERMATTU do ZERMATTU, jízda trvá cca 3,5 hod. (s 
přestupem). Za Andermattem projedeme 15 km dlouhým 
tunelem a vyjedeme v kantonu Wallis s charakteristickými 
dřevěnými domy, projedeme údolím ležícím mezi 
Bernskými a Walliskými Alpami a v závěru vystoupáme do 
světoznámého ZERMATTU. Pěšky projdeme přes centrum 
obce a budeme mít možnost výjezdu nejvýše položenou 
lanovkou v Evropě na Klein Matterhorn (do nadm. výšky 3 
883 m.), v případě horšího počasí bude v Zermattu zvolen 
alternativní program. Návrat vlakem do Täsche a dale 
autobusem přes průsmyk Furka do Andermattu. 
5. den: Návštěva horské oblasti APPENZELL zakončená 
výjezdem lanovkou na skalnatý vrchol HOHER KASTEN – 
označovaný Top of Appenzell, rozhledový bod do údolí 
Rýna, na kraj Appenzell a na vrchol Säntis. Možnost kratší 
vycházky v oblasti vrcholu. Prohlídka starého biskupského 
města ST. GALLEN se známým benediktinským opatstvím 
a klášterní knihovnou (UNESCO), která obsahuje jednu z 
největších světových středověkých sbírek. Podvečerní 
návštěva romantického bavorského městečka LINDAU na 
poloostrově v BODAMSKÉM JEZEŘE, jediný přístav v 
Bavorsku, který zároveň patří k těm nejkrásnějším. Noční 
přejezd. 
6. den: Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách. 


