
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 83 

 NEJKRÁSNĚJŠÍ JEZERA A VRCHOLY 
RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP       
č. záj. 463 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží 
ČD, zastávka směr Brno - 05.30 hod. 

 
 
Časy odjezdu 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. 
 
Předpokládaný příjezd do Prahy (závisí na dopravní 
situaci po trase) – kolem 22. hod. 

2. Doprava 
 
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo). 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha - Příbram – Písek – 
České Budějovice – Dolní Dvořiště – Rakousko – oblast 
Dachsteinu. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu 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 
 
Ubytování je zajištěno v hotelu Sonnhof 3* v Rauris. 
Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním 

příslušenstvím, možné jsou také 3lůžkové pokoje. Volný 
vstup do krytého hotelového bazénu. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj - 1 000 Kč/os. 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou 3x bufetové snídaně. Ostatní 
stravování je vlastní. 
 
Příplatek: 3x večeře - 540 Kč/os. 
5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na 
pěší turistiku. Plavky, 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. 
 
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 
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 
2000). 
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  
140 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 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 2021) 
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. 
  
Soutěska Liechtensteinklamm – 10 €. 
 
Bad Gastein – Felsentherme – vstup na 3 hodiny – 26 € / 
dospělí. 
 
Plavba po Königssee ke kostelu sv. Bartoloměje -  
18,5 € (zp.), až k Obersee – 23 € (zp.). 
 

Lanovka na Schmittenhöhe – 31 € zpáteční. 
 
Lanovka na Stubnerkogel – 28,5 € zpáteční. 
 
Kitzlochklamm - 8 €, děti do 15 let 5,5 €. 
 
Gossaukambahn - 17 € zpáteční. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 145 €. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy 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 z Prahy v časných ranních hodinách. 
Pěkná procházka pod severní stěnou DACHSTEINU 
kolem jezer VORDERER A HINTERER GOSAUSEE, kde 
z vod jezera vyrůstá ohromný, ledovcem pokrytý 
Dachstein. Zájemci si mohou vyjet lanovkou na 
vyhlídkový bod a dojít k chatě GABLONZER HÜTTE 
odkud jsou pohledy na jezera a Dachstein z výšky. 
Nocleh.  
2. den – Výlet do srdce národních parku VYSOKÉ 
TAURY. Procházka jedinečnou soutěskou 
LICHTENSTEINKLAMM po dřevěných mostkách nad 
dravou bystřinou. Výlet do malebného termálního údolí 
GASTEINERTAL. Výjezd lanovkou na 
STUBNERKOGEL, kde se nachází jedinečná turistická 
atrakce – „visutý most“. Návštěva proslulých lázní BAD 
GASTEIN, kde se přímo v centru nachází romantické 
vodopády, ev. relaxace v termálních lázních Felsenbad. 
3. den – Výjezd lanovkou na SCHMITTENHÖHE (1956 
m), významný rozhledový bod s výhledy na Vysoké Taury 
a Kitzbühelské Alpy i na jezero Zellersee. Návštěva ZELL 
AM SEE – lázně u stejnojmenného jezera se secesními 
hotely a nábřežní promenádou. SOUTĚSKA 
KITZLOCHKLAM – jedna z nejkrásnějších soutěsek 
v Alpách s množstvím přírodních jezírek, skalních útesů 
kolem bouřících vod řeky Rauriser Ache. 
4. den - Výlet k romantickému jezeru KÖNIGSSEE pod 
monumentálním skalním masivem Watzmannu. Zájemci 
mohou absolvovat projížďku loďkou ke kostelu Sv. 
Bartoloměje a až k jezeru OBERSEE (na obou místech 
lze vystoupit na libovolnou dobu, od kostela sv. 
Bartoloměje možnost vycházky k Ledovcové kapli ve 
stěně Watzmannu, na druhém místě procházka k jezeru 
OBERSEE, které je lemováno strmými skalními štíty). 
Návrat do Čech ve večerních hodinách. 


