
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 79 

 KRÁSY ŠUMAVY                            č. záj. 506 

1. Odjezdy – čtěte pozorně ! 
 
Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží 
Florenc, číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech 
před zájezdem. Florenc je přestupní stanice metra C a 
B. Výstup směr ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře 
značený.  
Čas odjezdu - 12.00 hod. 
 
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 klimatizací s možností 
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo).  
Předpokládaná trasa přejezdu: Pardubice – Hradec 
Králové - Praha – Plzeň – Klatovy – Velhartice - Sušice - 
Zadov. Z Brna je svoz většinou zajištěn linkou Student 
Agency do Prahy. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu 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 
 

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno v penzionu 3* v Železné Rudě. 
V hotelu jsou 2lůžkové pokoje s možností přistýlky a s 
vlastním příslušenstvím. 

1/1 pokoj - omezený počet, na vyžádání předem v CK, 
povinný při nedoobsazení – 2 600 Kč. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 6x polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírované – jednotné menu. 
Nápoje nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí na místě 
sami. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (lze volit 
mezi lehčí a těžší variantou). Teplé oblečení, plavky, 
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším 
ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. Základní léky – 
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy 
apod. a léky trvale užívané. Pro zájezdy na hory 
doporučujeme dobře vybavenou osobní lékárničku 
s náplastmi, obvazy, elastickým obinadlem, jodisolem, 
léky proti bolesti, mastí proti bolesti. 

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. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že 
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 
 

Pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Je 
možno si ho připlatit společně se zakoupením 
zájezdu v ceně 210 Kč / os.  
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.  
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pro celý zájezd platí: 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 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. 
 
Je nutné s sebou vozit modrou kartu zdravotní 
pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního pojištění. 
V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění léčebných výloh 
pro jeden výlet do Německa. 
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 číslem smlouvy 
1360500086. Každý účastník si musí před začátkem 
zájezdu tuto kartičku pojištění vytisknout, nebo alespoň 
vyfotit do telefonu, a napsat na ni své jméno. 
 



 
 

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 
 
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 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%. 
 

- Hrad Velhartice - 150 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 
let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma 
- lanovka Špičák – Pancíř - jeden směr - 120 Kč; senioři 
65+ a děti do 12 let 75 Kč 
- lanovka Velký Javor - obě cesty - 13 €; děti ve věku 6-
16 let 9,50 € 
- Kašperské hory - muzeum hraček - 30 Kč; děti ve věku 
3-15 let 15 Kč 
- Kašperské hory - muzeum motocyklů - 50 Kč; snížené 
vstupné 25 Kč 
- Kašperské hory - expozice pivovarnictví - 40 Kč 
- Kašperské hory - hrad Kašperk - 145 Kč; snížené 
vstupné 100 Kč; děti ve věku 2-6 let 20 Kč 
- Sušice - muzeum - 80 Kč; senioři, děti ve věku 3-15 let 

a studenti 40 Kč; děti do 3 let vstup zdarma 
- hrad Rabí - věž (základní okruh) - 140 Kč; senioři 65+ a 
mládež do 18 let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma 
- hrad Rabí - palác (základní okruh) - 110 Kč; senioři 65+ 
a mládež do 18 let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma 
- hrad Rabí - podzemí - 30 Kč; senioři 65+ a mládež do 
18 let 20 Kč; děti do 6 let vstup zdarma 
- hrad Rabí - velké nádvoří - 40 Kč; senioři 65+ a mládež 
do 18 let 30 Kč; děti do 6 let vstup zdarma 
- Javorník - Klostermannova rozhledna - 30 Kč; studenti 
20 Kč; senioři 65+ a děti do 15 let 10 Kč; děti do 6 let 
vstup zdarma 
 

Celková orientační částka na vstupy a lanovky je cca 
900 Kč a cca 20 €. 
 

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

10. Pěší trasy 
Turistická trasa: Prášily – Prášilské jezero – Poledník -  
18 km; kratší varianta Prášily – Prášilské jezero a zpět -  
5 km 
Turistická trasa: Modrava – Antýgl – Čeňkova pila –  
15 km; kratší varianta Antýgl – Čeňkova pila – 7,5 km 
Turistická trasa: Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero – 
Čertovo jezero – Železná Ruda – 15 km; kratší varianta 
Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero - Špičácké sedlo – 
12 km 
Turistická trasa: Velké jezero – okruh 2 km – 10 km dle 
vlastního výběru 
Turistická trasa: Kašperk – Javorník – 14 km, kratší 
varianta obec Javorník – rozhledna Javorník a zpět –  
5 km 

11. 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 v dop. hod., navštívíme hrad 
VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského 
paláce a unikátní gotický kamenný most.  
2. den – Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního 
potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, 
rozlévajícího se na svazích Poledníku - rozhledna 
POLEDNÍK, nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu. 
3. den: NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680 
km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také 
nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), 
stylová šumavská stavení, roztroušená po stranách 
Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes 
penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji 
Šumavském - prohlídka slatě, Poté sjedeme do horské 
MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý 
Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila. Cesta zpět 
nás povede přes SRNÍ, horskou obec založenou dřevaři r. 
1720.  



4. den: NP BAVORSKÝ LES na německé straně (920 
km2), VELKÉ JEZERO s nejvyšší horou celé Šumavy Velký 
Javor. Turistické procházky v této oblasti. Výjezd lanovkou 
na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka 
a prohlídka sklárny v BODENMAIS, nejznámější a 
nejnavštěvovanější lázeňské místo Bavorského lesa. 

5. den: Ze Špičáku vyjedeme lanovkou na PANCÍŘ, 
rozhledna na vrcholu Pancíře nad Železnou Rudou nám 
nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší 
horou Velký Javor (1456 m) na německé straně. Za 
jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. 
Sestoupíme do Špičáckého sedla a pokračujeme k slavným 
jezerům - ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU, šumavská 
jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na našem 
území - Národní přírodní rezervace od r. 1933. 

6. den – Městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem 
motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad KAŠPERK, 
zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, 
KRÁLOVSKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy. 
JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park.  
7. den – Po snídani navštívíme “bránu Šumavy” SUŠICE. 
Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina.  


