
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 80 

 ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY                 č. záj. 507 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 8.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
Sraz účastníků je vždy 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 nebo mikrobusem podle 
počtu přihlášených klientů. V autobusu s možností 
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo), v případě dopravy 
mikrobusem nelze nápoje u řidiče zakoupit. 
 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Hradec Králové – 
Náchod – Hronov – Police n. Metují. 
 
Předpokládaný příjezd zpět do Prahy (dle dopravní 
situace po trase) – mezi 18. a 19.hod. 
 
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 jednodušším hotelu Zimní stadion 
v Náchodě ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím (k dispozici jsou i 3lůžkové pokoje). Hotel 
je od centrálního náměstí a od Náchodského zámku 
vzdálený asi 1,2 km.  
 
Příplatky:  
1/1 pokoj – 2 000 Kč 
Pokoj s balkonem v 1. patře (nutno ověřit dostupnost 
předem v CK, omezený počet) – 350 Kč / os. / pobyt 

 
Upozorňujeme, že se v hotelu platí místní poplatek. Jeho 
výši určuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku 
z pobytu v daném místě. Náchod uvádí 20 Kč / os. / noc, 
tj. celkem 100 Kč / os. Poplatek je splatný na místě při 
ubytování. 
 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, strava 
servírovaná formou jednotného menu. Nápoje nejsou 
zahrnuty v ceně večeří, každý účastník si je hradí na místě 
sám.  

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné bytelnější boty (pohorky) na turistické 
výlety. Po poradě s průvodcem lze zvolit lehčí variantu. 
Teplejší oblečení, klobouk a brýle proti slunci, krém na 
opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. 
Základní léky – acylpyrin, endiaron 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. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj 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 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 
240 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 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 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%. 
 

Adršpašské skály vstup – 180 Kč, děti, studenti do 26 let, 
senioři nad 65 let - 110 Kč, plavba pramicí – 50 Kč. 
Broumovský klášter – 130 Kč (senioři 115 Kč, studenti  
95 Kč, děti do 15 let 70 Kč), kostel Panny Marie 
v Broumově – 60 Kč. 
Zámek Nové Město nad Metují – 180 Kč (senioři nad  
63 let 130 Kč, děti a studenti 120 Kč, poplatek za foto  
120 Kč). Věž Máselnice - jednotné vstupné 50 Kč. 
Pevnost Hanička – 100 Kč (děti a studenti 80 Kč). 
Zámek Náchod – 1. okruh – 170 Kč (děti, studenti, senioři 
nad 65 let 140 Kč), 2. okruh - 170 Kč, (děti, studenti, 
senioři nad 65 let 140 Kč), Zámecká věž - bez průvodce - 
80 Kč, senioři, studenti – 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč. 
Hejšovina – 10 PLN, děti, senioři 5 PLN. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 900 Kč +  
100 Kč místní poplatek + cca 10 PLN na výlet do 
Polska. 
 
Doporučujeme mít polské zlové předem vyměněné v ČR. 
Vstupy je nutno platit ve zlotých. Orientační kurz: 1 PLN = 
5,12 Kč – 25.10.2022. 

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

10. Pěší trasy 
1) Ostaš - okruhy: např. cesta na Ostaš a okruh Horním 
labyrintem - 4 km, 1,5 hod. chůze, 260 metrů stoupání a 
klesání (stejnou cestou zpět). 
2) Adršpach - Teplice n. M. - jezírko - Adršpach - přechod: 
7,2 km, 2,5 hod. chůze, 350 metrů stoupání a 300 metrů 
klesání. 
3) Broumovské skály - chata Hvězda - Broumovská vyhl. - 
Slavný - přechod: 6 km, 2 hod. 15 min. chůze, 310 metrů 
stoupání a 340 metrů klesání. 
4) NP Stolové hory - Karlow - Szceliniec Wielki - Karlow - 
okruh: 4 km a 1 hod. 45 min. chůze, 300 metrů stoupání a 
300 metrů klesání. 
5) Orlické hory - sedlo Šerlich - Deštná - Luisino údolí - 
Deštné: 7,6 km a 2,5 hod. chůze, 160 metrů stoupání,  
460 metrů klesání. 
6) Orlické hory - Bunkr Na Holém - pevnost Hanička - 
Horní Rokytnice: 7,7 km a 2,5 hod. chůze, 230 metrů 
stoupání, 300 metrů klesání. 

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 z Prahy v ranních hodinách. Historické 
město POLICE NAD METUJÍ s barokním klášterním 
komplexem, radnicí z r. 1617 a starou školou z r. 1785. 



Pěší turistika v oblasti SKAL OSTAŠ A KOČIČÍCH SKAL 
(několik kratších variant dle vlastního výběru). Ostaš je 
výrazná, silně rozčleněná stolová hora, jejíž území je 
tvořeno dvěma krami. Ve východním úbočí vyšší kry 
najdete Horní labyrint, nižší severovýchodní kra Ostaše, 
skrývá rozsáhlý Dolní labyrint s Kočičím hradem. Příjezd 
na ubytování. 
2. den – OBLAST ADRŠPAŠSKÝCH SKAL: skalní 
útvary se rozkládají v nadmořské výšce kolem 500 metrů. 
Jde o rozmanité skalní útvary a pískovcové věže až 100 
metrů vysoké. Pěší trasa z městečka Teplice nad Metují 
(vstupní brána do Adršpašských skal), kolem 
STŘÍBRNÉHO PRAMENE k JEZÍRKU, možnost velmi 
zajímavé plavby po Jezírku a dále kolem romantických 
skalních útvarů SKALNÍ KAPLE, OZVĚNA k vodní nádrži 
Pískovna do Adršpachu. 
3. den – OBLAST BROUMOVSKÝCH SKAL: 
Broumovské stěny skrývají mnoho kouzelných 
míst. Jedná se o výrazný nesouměrný horský hřbet, 
z něhož vystupuje celá řada skupin pískovcových skalních 
útvarů, lemujících četné rokle. Pěší trasa od turistické 
CHATY HVĚZDA. Hvězda je barokní kaple z 18. stol. 
a dřevěná chata z 19. stol. postavená ve švýcarském 
slohu (dnes restaurace). Naskýtá se odtud nádherný 
výhled na Broumovskou kotlinu a okolní české i polské 
hory. Odtud budeme pokračovat do nejkrásnějších partií 
Broumovských stěn a na četná vyhlídková místa (SUPÍ 
HNÍZDO, MODRÝ KÁMEN a BROUMOVSKÁ 
VYHLÍDKA) a dojdeme k autobusu do Slavného. 
BROUMOV je městem s bohatou historií a množstvím 
kulturních památek. Historické centrum Broumova 
s měšťanskými domy, morovým sloupem a několika 
kostely je městskou památkovou zónou. Další významnou 
památkou je hřbitovní kostel P. Marie - nejstarší dřevěná 
sakrální stavba v Čechách.  
4. den – Polodenní výlet do Polska – NP STOLOVÉ 
HORY: ráz polských Stolových hor (Szczeliniec a Bledne 
Skaly) je zcela odlišný od ostatních pohoří v oblasti. 
Jednotlivé skály zvětrávají nestejnoměrně a vytváří tak 
rozdílné pásy se stržemi a fantastickými skalními útvary. 
Vydáme se na nádhernou pěší trasu z KARLÓWA do 
oblasti SZCELINIEC MALY a SZCELINIEC WIELKI (919 
m) je nejvyšším vrcholem národního parku a zároveň 
nejvyšším pískovcovým vrcholem Polska. Z vyhlídek na 
okrajových skalách plošiny se nabízejí úchvatné pohledy 
na okolní české i polské hory a Broumovskou kotlinu. 
Naše trasa skončí opět na stejném místě v Karlówě. 
Odpoledne prohlídka NÁCHODA včetně zajímavého 
zámku. 
5. den – CHKO ORLICKÉ HORY: ze SEDLA ŠERLICH 
se vydáme na jedinečný vyhlídkový vrchol DEŠTNÁ  
(1 115 m). Přes Luisino údolí sestoupíme pak do 
Deštného v Orlických horách, kde nás bude čekat 
autobus. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - jedinečné 
historické městské centrum s krásně vyzdobeným 
barokním zámkem. 
6. den – Druhý výlet v oblasti ORLICKÝCH HOR: od 
BUNKRU „ NA HOLÉM“ v dosud viditelné linii opevnění 
z let 1936 až 1938 se vydáme k prohlídce dělostřelecké 
pevnosti HANIČKA z prvorepublikového období. Od 
pevnosti potom projdeme pod Anenským vrchem až 
do HORNÍ ROKYTNICE kde nás bude čekat autobus. 
Zastávka v ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH – 
zámek a pozůstatky židovského hřbitova. Historická část 
města je vyhlášena městskou památkovou zónou. Návrat 
do Prahy ve večerních hodinách. 


