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 BORDEAUX A AKVITÁNIE LETECKY 
č. záj. 477 

1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 
Bordeaux a Akvitánie – čas odletu bude upřesněn cca  
7 dní před zájezdem v pokynech. 
V ceně letenky je pouze příruční zavazadlo do 10 kg. 
Zavazadlo k odbavení do 20kg – 2 990 Kč. 

2. Doprava 
 
Na místě jsou zajištěny transfery z a na letiště a vlak do La 
Rochelle 2.den, kde bude setkání s autobusovou variantou. 
Další program ve Francii klimatizovaným českým 
autobusem s možností nákupu nápojů za koruny. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 7x v hotelu ve 2lůžkových pokojích 
s vlastním příslušenstvím. 
Předpokládané schéma ubytování: 1x Bordeaux, 1x u La 
Rochelle, 1x u Saintes, 4x Bordeaux. 
V ceně zájezdu není zahrnuta pobytová taxa – cca 1-2 € / 
noc / os., která se hradí na místě. 
 
Příplatek - 1/1 pokoj - 5 300 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x snídaně formou bufetu 
francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, 
marmelády, med, slané a slané máslo, bagety, topinka, 
sladký rohlík, jogurt). 
V hotelích je velmi přísně zakázáno používání jakýchkoli 
varných konvic a vařičů. 
 
Příplatek: 1x večeře – 700 Kč. 

Na hotelích většinou nelze zajistit večeře, někdy ubytování 
umožňuje v blízkosti stravování, večeře se dá pořídit od  
20 €, menu od 25 €, ale až od 19. hodiny. Doporučujeme 
využít nabídky fakultativních večeří s doprovodem 
průvodce. Místa v restauraci je nutné rezervovat předem. 
Nákupy: Během zájezdu bude několikrát umožněno 
nakoupit si v supermarketech, kde jsou ceny srovnatelné s 
českými a je někdy možné i teplé bufetové jídlo. Příležitost 
k nákupu budete mít i na místních trzích, které jsou 
mimořádným zážitkem a možností nakoupit speciality. 
Průvodce během cesty umožní nákup ve velkoprodejně na 
levné základní potraviny. 
Orientační ceny ve Francii: bageta malá od 0,75 €, velká 
1,50 €, plněný rohlík 1,50€, mléko 1,90 €, sýr 350 g  
1,50-3,50 €, dobré víno 4,50 -7 €, balená voda 1,5l 0,50 €, 
pivo 3,50 €, limo 1,90 €, zmrzlina 2 €, obložená bageta od 
4,50 €, ovoce, rajčata od 2,5 €/kg, menu v restauraci od  
18 €, káva 1,50-2,50 €; pohlednice od 0,50 €, známka  
0,80 €, WC 0,70 €. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Teplejší oblečení pro 
případ horšího počasí, klobouk a brýle proti slunci, deštník. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky 
trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti. 
 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. V ceně letenky 
je zahrnuto příruční zavazadlo do 10kg. 
 
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 
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 620 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 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 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 45 000 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 v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. 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, učitelskou průkazku ITIC apod. a často lze 
uplatňovat skupinové slevy od 20 os. 
 
Fakultativní výlet 6. den – Saint-Émilion a víno 
(uskuteční se od 15 osob) – 650 Kč. 
 
LA ROCHELLE: věž sv. Mikuláše 8 €, akvárium 16 €, 
Musée maritime 8 €, cesta lodí kolem pevnosti Boyard na 
ostrov Aix 30 € 
SAINTES, opatství: 5 € 
večerní ochutnávka vín, sýrů a místních produktů: 12 € 
BORDEAUX: museum vína 10 € 
SAINT-ÉMILION: exkurze a ochutnávka vín 12 €; 
poustevna + katakomby + podzemní kostel 8 € 
Sauterne: exkurze a ochutnávka vína 8 € 
MÉDOC, exkurze v chateau s ochutnávkou 10 €,  
muzeum ústřic 4,5 € a ochutnávka ústřic s bagetou a vínem 
6,5 € 
COGNAC: ochutnávka koňaku a muzeum 8 € 
 
Doporučená orientační částka na vstupy a ochutnávky je 
cca 110 €. 

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 Paříž – J.E. Mgr. Michal Fleschmann, po-pá: 
9.00-17.30, tel: +331 406 513 00, nouzová linka: 
+420 222 264 234, 15, Avenue Charles Floquet, Paris. 
 
Honorární konzulát Bordeaux – pan Charles-Sébastien 
Duguine, st, čt 12.00-14.00, tel: +33 557 001 445, 14 Rue 
Alix d´Unienville, Appartement 102, Bordeaux. 
 
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 – Let Praha – Akvitánie, nocleh. 
2. den – Ráno vlakem do La Rochelle, spojení 
s autobusovou variantou. Další program dle času příjezdu. 
LA ROCHELLE, kouzelné přímořské letovisko, pevnost 
hugenotů, věž sv. Mikuláše, paláce ze 17. st., opevněný 
přístav s majákem, odpočinek u moře a koupání 
nebo fakult. lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix, 
pevnost, koupání v moři. 
3. den - OSTROV ILE-DE-RÉ, ostrov rybářů a bílých 
domků, 3 km dlouhý slavný most, romantika přístavu ST. 
MARTIN, Vaubanova pevnost (UNESCO), maják a koupání 
na plážích Atlantiku. SAINTES (UNESCO), starověké 
vykopávky, amfiteátr. Fakult. ochutnávka vína a místních 
gastronomických specialit. 
4. den - Výlet ve znamení koňaku: ANGOULEME, město na 
vápencovém ostrohu nad řekou Charente, cesta po 
hradbách a krásné výhledy, katedrála St-Pierre. COGNAC, 
ochutnávka koňaku a exkurze s muzeem. Nocleh v centru 
BORDEAUX (UNESCO), večerní procházka městem, 
možnost večeře. 
5. den - Ráj pobřeží Atlantiku, ARCACHONSKÝ 
ZÁLIV s barevnými domky, Muzeum ústřic. Turistika na 
nejvyšší duně Evropy Pyla (DUNE DU PILAT), koupání pod 
dunou nebo procházka stezkou v piniovém lese. 
městečko ARCACHON, lázeňské centrum, koupání nebo 
možnost večeře. 
6. den - Fakult. celodenní výlet kraje Bordeaux: oblastí 
vinic, SAINT-ÉMILION (UNESCO), Mekka milovníků 
červeného vína, ochutnávka. SAUTERNE (centrum 
nejslavnějších dezertních vín světa). Nebo variantně 
individuální program, možnost jet samostatně vlakem opět 
do ARCACHONU a celodenní koupání a odpočinek u 
Atlantiku na dlouhých příjemných plážích. Večer pro 
všechny možnost společné večeře za příplatek. 
7. den - BORDEAUX, historické město (UNESCO), 
katedrála, návštěva Muzea vína s průvodcem, tajemství 
kraje vína Médoc, výlet do zálivu kolem ústí řeky Gironde 
(soutok Garonny a Dordogne), vinná cesta a exkurze 
v Chateau ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, možnost 
nákupu vín, sýrů a specialit. Návrat na hotel MHD. 
8. den – Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy. 
CK si vyhrazuje právo záměn programu. 


