
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 130 

 DRÁŽĎANY, MÍŠEŇ, KAMÉLIE V PILLNITZ              
č. záj. 474 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 

Drážďany, Míšeň, kamélie v Pillnitz – Praha –  
07.00 hod. Místo odjezdu z Prahy bude upřesněno 
v pokynech cca 14 dní před zájezdem. 
 
Další možná nástupní místa: Ústí nad Labem. 
 
Svozy za příplatek, od 6 osob: Plzeň – 200 Kč / os., 
Hradec Králové a Pardubice – 300 Kč / os., Brno –  
400 kč / os. 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 

Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým autobusem s klimatizací s 
možností občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). 
Doporučujeme se do autobusu pohodlně obléci. 
Návrat do Prahy do 22 hod. 
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 1x v hotelu 3* na okraji Míšně ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek za 1/1 pokoj – 800 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
V ceně zájezdu je 1x snídaně, ostatní stravování je 
vlastní. 

5. Důležité osobní věci 
 

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. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 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 
(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 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání 
smlouvy) v ceně 80 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 k odjezdu. 
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 ve městech musí být 
realizována, záleží na vedení prohlídky jednotlivými 
průvodci a individuálním výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
450 Kč prohlídka Semperovy opery. Vstupenku je 
nutno rezervovat předem v CK. 
 
PILLNITZ: park s kamélií 3 € 
 
MÍŠEŇ: porcelánka 10 €, dóm 5 €, hrad 8 € 
 
Drážďany (výběr):  
Rezidenční zámek: Nová zelená klenba, Turecká 
komora, Zbrojnice, Mincovní kabinet, Hausmannova 
věž: 14 € / 10,5 €, do 17 let vč. zdarma | audioprůvodce 
zdarma. 
Historická Zelená klenba: 12 €, do 17 let zdarma, 
audioguide v ceně | vstupenky jsou časově omezené - 
platí jen v určitý den a čas, předprodej online 
https://ticket.hgg-skd.de/webshop (DE | EN) s poplatkem  
2 €. 
Kombinovaná vstupenka Rezidenční zámek + 
Historická Zelená klenba: 22,5 € vč. audioguide | 
vstupenky jsou časově omezené - platí jen v určitý den a 
čas, předprodej online https://ticket.hgg-skd.de/webshop 
(DE | EN) s poplatkem 2 €. 
Zwiger – Obrazárna starých mistrů + Sbírka 
porcelánu + Matematicko-fyzikální salon: 14 € /  
10,5 €, do 17 let zdarma. 
 
Albertinum – Galerie Nových mistrů: 12 € / 9 €, do  
17 let zdarma, audioguide v ceně. 
Celodenní vstup na Světovou výstavu orchidejí v 
Drážďanech 8 € a večerní vstup (od 16:30, přičemž 
otevřeno je do 18) 6,5 €.  
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 40 €. 
 
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 Berlín – J.E. PhDr. Tomáš Kafka, po-pá 
7.45-16.15, tel: +49 302 263 80, nouzová linka 
+49 170 247 99 56 (mobil), Wilhelmstrasse 44, Berlin. 
Generální konzulát Drážďany – JUDr. Markéta 
Meissnerová, po-pá 7.45-16.15, tel: +49 351 655 6711, 
nouzová linka +49171 767 26 01, Erna-Berger-Strasse 1, 
Dresden. 
 
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 ranních hod. PIRNA, historické 
centrum, středověké domy, pohledy na Labe, PILLNITZ, 
zámek saských kurfiřtů, jarní zahrady, dům palem 
a skleník, kde touto dobou kvete naplno 220 let stará 
kamélie (průměr 11 m, až 35.000 květů), MÍŠEŇ, 
historické centrum, největší sbírky porcelánu v Evropě, 
exkurze s ukázkami výroby a prodejnou. Hrad 
Albrechtsburg. 
2. den - DRÁŽĎANY, město nazývané Florencie na Labi, 
historické centrum, Brühlská terasa na nábřeží Labe 
s výhledy, nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, 
renesanční zámek, Rezidenční zámek (450 let staré 
sbírky), barokní katedrála, Galerie Zwinger, Semperova 
opera (italská novorenesance) aj. individuálně 
mezinárodní prodejní výstava orchidejí „Orchideen 
Welt“, unikátní Skleněná továrna Volkswagen pro 
milovníky aut. Návrat ve večerních hod. 

Semperova opera v Dražďanech 

Jeden z předních evropských operních domů byl 
vybudován na nábřeží Labe (náměstí Theaterplatz) 
nejprve v letech 1838-1841 architektem Gottfriedem 
Semperem, po požáru roku 1869 byla budova obnovena 
opět podle Semperových plánů pod vedením jeho syna 
Manfreda v novorenesančním a novobarokním slohu, 
autorem interiérů byl další významný architekt té doby 
Schilling. Při vybombardování Drážďan byla operní 
budova zcela zničena, k obnově došlo až mezi lety 1977 
a 1985. Její současná podoba se téměř neliší od té 
původní. 
V Semperově opeře působil v letech 1843-1848 jako 
dirigent Richard Wagner a uvedl zde premiéry svých oper 
Rienzi, Bludný Holanďan a Tannhäuser. Dalším 
významným skladatelem, jehož dílo je spojeno s tímto 
divadlem, je Richard Strauss: premiéru tu měly jeho 
četné opery včetně Salome, Elektry, Růžového kavalíra a 
Arabelly. Působili zde také mnozí významní zpěváci 
(např. Ernestine Schumannová-Heinková či Erna 
Sacková) a dirigenti (Karl Böhm).  



Mezinárodní prodejní výstava orchidejí „Orchideen 
Welt“ (8 €). Na více než 5000 m2 zde vystavují a 
prodávají pěstitelé ze čtyř kontinentů světa. Přes dvacet 
tisíc rostlin vás ohromí stovkou tisíců květů. Součástí 
výstavy jsou i velikonoční motivy. 

Zajímavosti: 
DRÁŽĎANY, město nazývané Florencie na Labi, oslavilo 
před pár lety 800 let od svého vzniku, téměř zničeno za 
náletu v roce 1945, ale řada památek je zcela 
zrekonstruována. Zprvu zde byla rezidence míšeňských 
markrabat, později saských kurfiřtů a králů, nyní hlavní 
město svobodného státu Sasko (Sachsen).  
Možnosti programu v Drážďanech: procházka městem s 
průvodcem  
* Brühlská terasa na nábřeží Labe (v místech někdejšího 
opevnění) s nádhernými výhledy 
* Nově rekonstruovaný kostel Frauenkirche (zničen při 
náletu v r. 1945) 
* Renesanční zámek, na jeho vnější stěně tzv. „knížecí 
průvod“ Fürstenzug, vytvořen z porcelánových kachlů 
z Míšně 
* Rezidenční zámek, 450 let staré sbírky saských kurfiřtů: 
stará a nová klenotnice, zbrojnice, turecká komnata, v 
renesančním křídle stálá výstava Moc a móda: historická 
zbrojnice a sbírka renesančních oděvů 
* Barokní katedrála, největší kostel v Sasku, 86 m vysoká 
věž, bohatá vnitřní výzdoba 
* Galerie Zwinger, rozsáhlý objekt, zejména architekt 
Pöppelmann, 2. pol.17 a 1. pol. 18. st. Jsou vystaveny 
cenné sbírky, zejména Galerie starých mistrů; např.: 
Raffael – Sixtinská Madona, Tizian, Jordaens,van Dyck, 
Dürer. Velice oblíbené sbírky jsou z období 
impresionismu a postimpresionismu (např. Gauguinovy 
Tahiťanky) a dále světoznámá sbírka porcelánu.  
* Klenotnice - Grünes Gewölbe, fascinující expozice 
kurfiřtského pokladu a sbírek uměleckých předmětů z 
drahocenných materiálů 
* Dopravní muzeum v objektu bývalých stájí kurfiřtské 
rezidence - historická vozidla, velká přehlídka železniční 
dopravy, historie automobilů, kola, motorky, velké 
oddělení lodní dopravy, vzduchoplavba a letectví; 
obrovský model železnice o rozloze 325 m2, 625 m kolejí 
i s úzkokolejnou dráhou, 5 nádraží, 26 lokomotiv a 115 
vagónů...  
* Německé muzeum hygieny - všechno týkající se 
biologie člověka a zdravovědy je zpřístupněno velmi 
poutavou a zábavnou formou v sedmi tematických sálech 
* Semperova opera, stavba z l. 1871- 1878 ve stylu 
italské renesance v blízkosti Zwingeru, možnost 
prohlídky interiéru 
* Panometer v objektu bývalého plynoměru - unikátní 
panoráma Drážďany barokní (Yadegar Asisi) - 
panoramatické obrazy Drážďan v době barokního 
rozkvětu za epochy legendárního saského kurfiřta 
Augusta Silného  
* Hlavní obchodní ulice Pragerstrasse, obchodní domy i 
možnosti posezení s občerstvením a odpočinkem či 
moderní architektura – Muzeum holokaustu, budova 
nádraží... 
* nové vojenské muzeum (skvost moderní muzejní 
architektury). 
V programu jsou uvedeny možnosti návštěv zajímavostí 
Drážďan. Průvodce vybírá a volí trasu podle počasí, 
otvíracích dob a zájmů klientů či možností variantního 
programu. 

Semperova opera v Dražďanech 
Jeden z předních evropských operních domů byl 
vybudován na nábřeží Labe (náměstí Theaterplatz) 
nejprve v letech 1838-1841 architektem Gottfriedem 
Semperem, po požáru roku 1869 byla budova obnovena 
opět podle Semperových plánů pod vedením jeho syna 
Manfreda v novorenesančním a novobarokním slohu, 
autorem interiérů byl další významný architekt té doby 
Schilling. Při vybombardování Drážďan byla operní 
budova zcela zničena, k obnově došlo až mezi lety 1977 
a 1985. Její současná podoba se téměř neliší od té 
původní. 
V Semperově opeře působil v letech 1843-1848 jako 
dirigent Richard Wagner a uvedl zde premiéry svých oper 
Rienzi, Bludný Holanďan a Tannhäuser. Dalším 
významným skladatelem, jehož dílo je spojeno s tímto 
divadlem, je Richard Strauss: premiéru tu měly jeho 
četné opery včetně Salome, Elektry, Růžového kavalíra a 
Arabelly. Působili zde také mnozí významní zpěváci 
(např. Ernestine Schumannová-Heinková či Erna 
Sacková) a dirigenti (Karl Böhm). 
KAMÉLIE pochází z jižní a východní Asie a patří do 
čeledi čajovitých, která čítá přes 82 druhů, vesměs 
stálezelených keřů a malých stromků. Japonské kamélie 
(Camelia japonica) přivezli do Evropy poprvé obchodníci 
v 17. století. Pillnitzskou údajně přivezl z Japonska v roce 
1779 švédský botanik Karl Peter Thurnberg. Podle 
legendy Thurnberg dodal čtyři rostliny do Královské 
botanické zahrady v Anglii. Jedna tam zůstala, zbylé se 
později dostaly do zahrad Herrenhausenu u Hannoveru, 
rakouského Schönbrunnu a konečně pillnitzských 
zahrad. Jediným exemplářem, který přežil, byla právě 
ona poslední. Skutečné stáří kamélie z Pillnitz ani přesné 
datum, kdy byla přivezena, však nejsou známy. Citlivá 
rostlina musí být dobře chráněna proti mrazu. Původně 
zajišťovalo dostatečné teplo obložení ze dřeva a slámy, 
později se dočkala vytápěného skleníku. V roce 1905 se 
ocitla ve vážném ohrožení, když byl skleník, ve kterém 
byla tehdy přechovávaná, zachvácen požárem. Při 
hašení voda v silném mrazu zmrzla a kamélie se ocitla 
pod ledovým příkrovem ze zmrzlé vody, který ji naštěstí 
dostatečně ochránil. V současnosti je celá rostlina 
vysoká 8,9 m, má průměr téměř 11 m a každoročně od 
února do dubna na ní rozkvétá víc než deset tisíc 
růžovočervených květů. 
 
Mezinárodní prodejní výstava orchidejí „Orchideen 
Welt“ (8 €). Na více než 5000 m2 zde vystavují a 
prodávají pěstitelé ze čtyř kontinentů světa. Přes dvacet 
tisíc rostlin vás ohromí stovkou tisíců květů. Součástí 
výstavy jsou i velikonoční motivy. 
 


