
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 124 

 ŠVÝCARSKO, ALPSKÝ OKRUH    č. záj. 442 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
!!! POZOR !!! POSUN ČASU ODJEZDU O HODINU 
DŘÍVE OPROTI PŮVODNÍM PROPOZICÍM. 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 19.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase 
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 - Bregenz - místo pobytu. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas příjezdu do Prahy je v časných ranních 
hodinách, 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 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
 
Ubytování je zajištěno v horském středisku v oblasti Saaského 
údolí v penzionu v nadmořské výšce 1 500 metrů. Pokoje jsou 
2 příp. 3lůžkové (pro zájemce 4lůžkové) s vlastním 
příslušenstvím. Nutné vzít s sebou vlastní ložní prádlo.  
Povlečení na postele lze vypůjčit na místě za 10 SFr / os. / 
pobyt – nutno rezervovat cca 14 dní předem v ČR. 
Vezměte s sebou vlastní ručníky, mýdlo a toaletní papír. 
Většina zájezdů bydlí v Saas Grund, které leží v horském 
údolí cca 2,5 km od střediska Saas Fee. V Saas Grund se 
nachází pošta, dva supermarkety, sportovní obchody a kostel. 
Je zde také dolní stanice lanovky na Kreuzboden. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj – 1 600 Kč (omezený počet, na vyžádání 
v CK). 

4. Stravování 
 
V ceně je 4x polopenze zajišťovaná na chatě 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. Stravování začíná 2. den večeří, končí 
předposlední den snídaní. Ke snídani bývá nejčastěji 
pomazánka, džem, máslo, sýr nebo salám nebo paštika, 
pečivo, čaj, káva. K večeři se vaří klasická česká jídla 
(např. vepřové, knedlík, zelí, bramborová kaše s masem, 
čína, rizoto apod.). K večeři je na závěr buchta, čaj. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné bytelnější trekové boty nebo pohory na 
turistiku. Teplé oblečení vč. čepice a rukavic, plavky, 
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším 
ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky trvale užívané. 
Pro zájezdy na hory doporučujeme dobře vybavenou 
osobní lékárničku s náplastmi, obvazy, elastickým 
obinadlem, jodisolem, léky proti bolesti, mastí 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. 
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 490 Kč / os. 
včetně turistiky nad 3 000 metrů. 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, vlaků a lanovek jsou skupinové slevy od  
10 os., průvodce předem vybírá peníze, aby mohl 
skupinovou slevu vyžádat. 
 
2. den programu: 
Grindelwald - Kleine Scheideg - 64 CHF zpáteční. 

Pro zájemce Grindelwald - Jungfraujoch - cca 214 CHF-
zpáteční. 
 
3. den programu: 
Zermatt: vláček z Täsche do Zermattu a zpět – 16,4 CHF.  
Zermat – Gornergrat zpáteční 126 CHF. 
 
4. den programu: 
Lanovka na Aiguille du Midi (pouze za velmi pěkného 
počasí) – cca 70 €. 
 
5. den programu: 
Výjezd na Kreuzboden a Hochsaas: tzv. Bürgerpass - 
pobytová karta – 44 CHF, na kterou jsou lanovky do  
3 000 mnm. a místní busy zdarma v Saaském údolí (oblast 
Saas Fee, Saas Saas Almagel), vybere průvodce v místě 
pobytu. 
Klienti, kteří by chtěli kromě výjezdu na Kreuzboden / 
Hochsaas využít zdarma lanovky a místní autobusy 
v Saaském údolí, mohou zůstat v místě pobytu v Saas 
Grundu a nejet se skupinou na některý z výletů (týká se 3. 
– 5. dne programu) a využít nabídku Bürgerpassu. 
Brigerbad – 24 CHF vstup na 3 hodiny, nepůjčují plavky ani 
ručníky. 
 
6. den programu: 
Hrad Chillon – 12,3 CHF, senioři 60+ 11,5 CHF, do 15 let 7 
CHF. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 70 € +  
150 CHF (počítány plné ceny, při využití většiny lanovek a 
vstupů) + zubačka (vlak) na Jungfraujoch cca 220 CHF 
(celková částka závisí na množství využitých lanovek). 
Vstupy lze platit také v Eurech (i v rámci skupinových slev), 
ale je nutno počítat s kurzem 1 : 1. 

Orientační kurz švýcarského franku: 1 CHF = 24,84 Kč 
(kurz k 24.10.2022).  
 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezd 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 z Prahy v podvečerních hodinách. 
2. den - Nádherné BERNSKÉ ALPY: GRINDENWALD – 
horské středisko (1 038 m. n. m.) – možnost výjezdu na 
KLEINE SCHEIDEGG, odkud se naskýtají nádherné 



výhledy na pásmo zaledněných vrcholů v čele s trojicí 
Eiger, Mönch a Jungfrau (UNESCO), v případě velmi 
pěkného počasí možnost výjezdu až na JUNGFRAUJOCH 
– střecha Evropy, nejvýše položené nádraží v Evropě, 
výhledy přímo na nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher. 
Dojezd na ubytování do Wallisu.   
3. den - Nejkrásnější partie WALLISKÝCH ALP: výlet do 
světoznámého horského střediska ZERMATT, možnost 
výjezdu zubačkou až na GORNERGRAT do výšky přes 
3000 metrů, odkud se naskýtají nezapomenutelné výhledy 
na Matterhorn a Monte Rosu. Za příznivých podmínek                     
panoramatická vycházka z mezistanice vláčku k jezeru 
Riffelsee. 
4. den - Francouzské SAVOJSKÉ ALPY pod střechou 
Evropy: celodenní výlet do oblasti nejvyšší hory Evropy – 
MONT BLANCU a do horského střediska CHAMONIX. 
Možnost výjezdu lanovkou na AIGUILLE DU MIDI (do 
výšky 3 843 m) s nezapomenutelnými výhledy na masiv Mt. 
Blancu a další okolní velikány. 
5. den - Výjezd lanovkou na HOCHSAAS (3 100 m), 
naučná cesta kolem vrcholu nebo jen do mezistanice na 
KREUZBODEN a procházka alpskou květinovou cestou. 
Přejezd místním busem do střediska Saas Fee, výjezd 
lanovkami k ledovcům. Všechny lanovky jsou již v ceně 
v rámci tzv. Bürgerpassu (48 CHF) s výjimkou Alpského 
metra. Pro zájemce možnost odpoledne odjezd do 
termálních lázní BRIG, koupání v jeskyni s vodou teplou 
42°C. 
6. den - ŽENEVSKÉ JEZERO: autobusem ke 
středověkému hradu CHILLON, který je malebně situován 
u břehu jezera, prohlídka. BERN (UNESCO) - hlavní město 
Švýcarska, nejvyšší katedrála ve Švýcarsku Münster, pěší 
zóny, měšťanské domy aj. LUZERN - město považované 
za klenot Švýcarska. Prohlídka historického centra 
s Kaplovým mostem. 
7. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách. 
 


