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 METROPOLE NA DUNAJI            č. záj. 458 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD, 
zastávka směr Václavské náměstí – 06.00 hod. 
Pokud přijedete metrem nebo tramvají, je nutno ze střední 
části haly Hlavního vlakového nádraží (mezi jezdícími pásy 
nahoru do odjezdové haly a k nástupištím) vyjet jedním ze 
dvou prosklených výtahů do nejvyššího patra (značeno 
symbolem autobusu). Sem pak přijede autobus. 

 
 
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). 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha - Brno - Bratislava. 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle dopravní situace po 
trase) - mezi 22.-24.hod. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu dle 
momentálních podmínek. 

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování za jiné dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 3x v hotelu Pest Inn, Budapešť, 
2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. Na pokojích je 
fén na vlasy. Celý hotel je nekuřácký. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj - 1 500 Kč / os. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je 3x polopenze. Snídaně jsou formou 
bufetu, večeře servírované. Do jídelny se nesmí nosit 
žádné tašky a nesmí se vynášet žádné jídlo. K večeři je v 
ceně voda, ostatní nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří, 
každý klient si je hradí na místě sám. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, koupací čepice, 
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s ochr. 
faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro případ 
horšího počasí. 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. 
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 160 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 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) 
Průvodce nesmí na jednotlivých místech podávat 
výklad, ten podá předem v autobusu. Vstupy jsou 
pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne 
všechna místa musí být realizována, záleží na počasí a 
individuálním výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Orientační kurz 100 HUF = 6,916 Kč (25.10.2022) 
 
Budapešť - lázně Széchenyi 5 900 HUF, kabinka za 
příplatek 1 000 HUF, Gellértovy lázně 7 200 HUF, 
Matyášův chrám 1 000 HUF, Rybářská bašta 900 HUF, věž 
chrámu sv. Štěpána 600 HUF, Národní galerie 1 200 HUF, 
MHD 350 HUF / 1 jízda, nad 65 let zdarma. 
 
Některé vstupy v Maďarsku lze platit v Eurech nebo 
platební kartou, ale ne všechny. 
 

Bratislava – Muzeum farmacie + věž sv. Michala – 4,3 €, 
Bratislavský hrad – 10 €, děti, studenti, senioři - 4 €, 
katedrála sv. Martina – 2,5 €. 
 
Hrad Děvín - 6 €, děti do 14 let, studenti do 26 let, senioři 
nad 65 let 3 €. 
 
Vídeň (výběr vstupů, nelze za jeden den absolvovat 
všechny památky, placené vstupy se absolvují individuálně, 
ve Vídni jsou téměř všude dětské a studentské slevy). 
 
Sv. Štěpán: část chrámu je zdarma, věž Pummerin (výtah) - 
6 €, Katakomby - 6 €, Jižní věž (schody) – 5,5 €, Klenotnice 
6 €. Španělská škola - od 18 € prohlídka s průvodcem, 
omezené otevírací hodiny. 
Přírodovědecké muzeum 15 €, do 19 let zdarma, nad 60 let 
10 €, studenti do 27 let 7 €. 
Uměleckohistorické muzeum 18 €, do 19 let zdarma, 
studenti a senioři 12 €. 
Císařská hrobka, 7,50/6,50 € 
Hofburg - Císařská rezidence: Císařské apartmány, Sisi 
muzeum, Císařská stříbrná sbírka, vč. audioprůvodce 
v češtině, 15,00 €, 6-18 let 9 €, 19-25 let 14 € 
Klenotnice, 12 €/9 €, audio za 5 €, čeština není. 
Albertina, 16 €, do 26 let a nad 65 let 11 €do 19 let zdarma 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 25 € +  
2 500 HUF (bez fakult. výletu) + vstupné do lázní 
Széchenyi cca 5 000 HUF + vstupy ve Vídni dle 
vlastního výběru. 
 
Fakultativně: výlet 3. den - 290 Kč (výlet se uskuteční při 
min. počtu 20 os.). 
Vstupy během tohoto výletu: celkem cca 4 200 HUF.  
Visegrád - Horní hrad 1 700 HUF s panoptikem, 1 400 HUF 
bez panoptika. Důchodci a studenti 850 HUF s panoptikem, 
700 HUF bez panoptika. 
Szentendre – Kostel na nám. Fö – 300 HUF, ortodoxní 
muzeum s kostelem – 600 HUF. 
Ostřihom - kupole 700 / 500 (senioři) HUF, krypta 200 HUF, 
pokladnice 900 / 500 (senioři) HUF, kombinovaná 
vstupenka - 1400 / 1000 (senioři) HUF. 

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 Vídeň – PhDr. Jiří Šitler, po-pá 8.00-16.30, 
tel: +43 189 412 00, nouzová linka +43 676 849 646 15, 
Penzingerstrasse 11-13, Wien. 
 

Velvyslanectví Budapešť – J.E. Tibor Bial, MBA, po-pá 
7.45-16.15, tel: +36 146 250 10, nouzová linka: 
+36 309 247 081, Rózsa utca 61, Budapest 
 
Velvyslanectví Bratislava – J.E. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, 
Ph.D., MBA, po-čt 8.00-12.00, 14.00-16.00, pá 8.00-11.00, 
tel: +421 259 203 303, +421 592 033 19, nouzová linka: 
+421 903 287 003, Hviezdoslavovo nám. 8, Bratislava. 
 
 
 
 
 



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 ČR v brzkých ranních hodinách. 
Mohutný HRAD DĚVÍN - prohlídka. Příjezd do bývalého 
Pressburka, dnešní BRATISLAVY - prohlídka centra 
(Michalská brána, staré město, Bratislavský hrad). 
V podvečer příjezd na ubytování.  
2. den – Přejezd do BUDAPEŠTI (UNESCO), celodenní 
program - Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou 
vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše, královský palác, 
řetězový most, budova parlamentu…, odpoledne možnost 
koupání v termálních lázních SZECHENYI, které se pyšní 
nejteplejšími termálními prameny v Budapešti a nádhernou 
neobarokní architekturou.  
3. den – Volný den s možností koupání v termálním areálu 
nebo fakultativně autobusový výlet meandrem Dunaje: 
SZENTENDRE – nádherné město s historickým jádrem 
s mnoha architektonickými skvosty. Skoro každý dům je 
památkově chráněný. VISEGRAD byl po několik let sídlem 
maďarských králů. Je půvabně položen mezi kopci a 
Dunajem. Od břehů Dunaje se zvedá středověký hradní 
komplex s královským palácem. Pod ním se nachází 
Šalamounova věž, Visegrádská brána a další zajímavosti. 
OSTŘIHOM – město položené v ohybu Dunaje s 
dominantní Bazilikou, jejíž kopule je viditelná z dalekého 
okolí (Hradní muzeum, Muzeum křesťanství, oblíbená 
nábřežní promenáda).  
4. den – Okolo poledne příjezd do VÍDNĚ (UNESCO), 
krátký okruh autokarem, dále pěší prohlídka historického 
centra: Hundertwasserovy domy, Hofburg, ulice Graben, 
Staré město, Stephansplatz s monumentálním dómem sv. 
Štěpána, orloj, elegantní Kärtnerstrasse, budova opery aj. 
V pozdních večerních hodinách návrat do ČR. 


