
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 79 

 ŠUMAVA – ZÁMKY A KLÁŠTERY NA 
VLTAVĚ                                       č. záj. 505 

 

1. Odjezdy – čtěte pozorně ! 
 
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, Nové 
Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po schodech 
nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové Butovice, 
Velká Ohrada. 
Čas odjezdu - 8.30 hod. 

 
 
Časy odjezdů 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. 
 
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. 

2. Doprava 
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo). 
Předpokládaná trasa přejezdu: Slaný - Praha - Příbram - 
Písek - Hluboká nad Vltavou. 
CK si vyhrazuje právo změnit trasu dle aktuální situace. 

3. Ubytování 
CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 4x v hotelu (3x 3* hotel Panský dům 
ve Vyšším Brodě, 1x hotel ve Vimperku) ve 2lůžkových 

pokojích s vlastním příslušenstvím. Na vyžádání v CK jsou 
k dispozici také 3lůžkové pokoje. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 990 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně jsou zahrnuty 4x snídaně. Ostatní stravování je 
vlastní. 
Příplatek: 4x večeře - 720 Kč / os. 

5. Důležité osobní věci 
Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku. Teplejší 
oblečení pro případ horšího počasí, klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník, 
pláštěnka. Základní léky – acylpyrin, endiaron apod. a léky 
trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude 
naložena). 
 
7. Cestovní doklady 
Zájezd je pouze na území České republiky, prosíme ale, 
abyste s sebou měli svůj platný občanský průkaz. 
 
8. Pojištění 
 
Je nutné s sebou vozit modrou kartu zdravotní pojišťovny 
v ČR – evropský průkaz zdravotního pojištění. 
Pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Je 
možno si ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
v ceně 100 Kč / os.  
Pokud si pojištění storna 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. Prosíme, abyste si po obdržení 
pokynů k zájezdu přečetli přiloženou knížku o cestovním 
pojištění Uniqa, ve které najdete veškeré informace. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy.  
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 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. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 
(z roku 2020) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. Do většiny památek v ČR mají děti do  
15 let, studenti a senioři nad 65 let snížené vstupné, ceny 
jsou nižší v průměru o 30%. 



 
Vyšší Brod – Klášter: trasa I (bez prohlídky Závišova kříže) 
- 120 Kč, trasa II - Závišův kříž a gotická sklepení - 80 Kč, 
Poštovní muzeum – 50 Kč. 
 
Rožmberk – trasa 1 – základní okruh: 150 Kč, trasa 2 – 
Soukromé pokoje: 140 Kč, trasa 1+2: 220 Kč (snížené 
vstupné pro děti, studenty a seniory), Anglická věž: 60 Kč.  
 
Zlatá Koruna – klášter a kostel: prohlídka s průvodcem – 
140 Kč, Opatská kaple - bez průvodce - 30 Kč. 
 
Český Krumlov - zámek - I. trasa - 180 Kč, děti 6-15 let, 
studenti 15-26 let, senioři nad 65 let - 130 Kč, Zámecké 
divadlo - 200 Kč, děti 6-15 let, studenti 15-26 let, senioři 
nad 65 let - 140 Kč. 
 
Lipno - Stezka v korunách stromů - vstup na stezku -  
220-270 Kč, lanovka - 140-180 Kč, tobogán - 50 Kč, 
stezkabus - obousměrná - 50 Kč. 
 
Hrad Kašperk - 125-150 Kč dle okruhu. 
 
Půjčovné kanoe nebo raftu (vč. dopravy zpět do Vyššího Brodu) - 
300-400 Kč / os. 
 
Fakult. výlet do Pasova - 300 Kč / os. V ceně fakult. výletu je 
zahrnuto pojištění léčebných výloh do zahraničí. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 1 700 Kč. 

!!! V případě špatného počasí má průvodce právo 
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu 
v okolí místa pobytu. !!! 

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 - Ráno odjezd autokarem do jižních Čech. 
Dopoledne zastávka v rozsáhlém klášteře ve Zlaté koruně. 
Odpoledne pak strávíme v jednom z nejkrásnějších 
českých měst - Českém Krumlově. V podvečer ubytování 
v hotelu ve Vyšším Brodě. 
2. den - Dopoledne prohlídka kláštera ve Vyšším Brodu. 
Dále pak přejedeme k jednomu z nejstarších sídel 
Rožmberků k hradu Rožmberk, kde můžete mimo jiné 
shlédnout portrét známé Bílé paní Perchty z Rožmberka, 
která se zde podle pověsti stále zjevuje. Odpoledne 
návštěva  Lipna - možnost koupání nebo procházky 
stezkou v korunách stromů. Stezka je zakončená 
vyhlídkovou věží vysokou 40 metrů a naskytne se vám z ní 
fantastický výhled na téměř celou část Lipenského jezera - 
pro odvážlivce možnost sjet dolů z věže tobogánem. 
3. den - Volný den, který můžete využít k aktivitám dle 
vašeho výběru. Nabízí se možnost projížďky po Vltavě z 
Vyššího Brodu do Rožmberku raftem nebo kanoí (půjčovny 

lodí jsou přímo ve Vyšším Brodu). Nabízíme rovněž 
možnost celodenního fakult. výletu do německého Pasova. 
V rámci tohoto výletu si prohlédnete historické centrum 
města s řadou kostelů a biskupskou rezidencí. 
4. den - Dopoledne se vydáme k Boubínu, kde nás čeká 
turistická vycházka Boubínským pralesem. Odpoledne se 
pak zastavíme v historickém městě Prachatice - město je 
od 1981 městskou památkovou rezervací. Večer ubytování 
v hotelu ve Vimperku. 
5. den - Dopoledne na vás pak čeká nenáročná turistická 
procházka po nejkrásnějších partiích Šumavy - 
oblast Kvildy, Antýglu a Modravy. Odpoledne se vydáme 
na hrad Kašperk, významný hrad císaře Karla IV. a také 
místo, kde se odehrával děj filmu Anděl Páně. Následovat 
bude krátká zastávka u kostela Sv. Mouřince v Anníně, 
který známe ze stejné pohádky. Večer návrat do Prahy. 


