
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 81 

 KRUŠNÉ HORY S VÝLETEM PARNÍM 
VLÁČKEM            č. záj. 510 
 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – čas odjezdu 8.00 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: Kolín – Praha – Karlovy 
Vary. Nástup v Plzni není možný. 
Orientační čas návratu do Prahy je kolem 18.30 – 19.00 
hod. (záleží na dopravní situaci po trase). 

3. Ubytování 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno v hotelu Zelený dům v Božím 
Daru. Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 1 400 Kč (omezený počet, na 
vyžádání v CK, liché osoby prioritně doobsazujeme do 
2lůžkových pokojů). 

4. Stravování 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, snídaně 
formou bufetu (vzhledem ke covidovým opatřením za 
asistence personálu hotelu), večeře servírované. Nápoje 
nejsou v ceně večeří zahrnuty, klienti si je hradí na místě 
sami.  
 
V centru Božího Daru jsou dva Konzumy, otevřené každý 
den 7.30-17 (jeden s polední pauzou), v Karlových 
Varech je u Tržnice Albert, v Oberwiesenthalu je velký 

supermarket Edeka, kde bude možnost nákupu před 
odjezdem vlaku. 
Během většiny výletů, turistiky a prohlídek budou 
možnosti občerstvení (např. v Karlových Varech, Lokti, na 
Blatenském vrchu, Plešivci, Fichtelbergu aj.). 

5. Důležité osobní věci 
Jedny pohodlné boty na pěší turistiku, teplejší oblečení 
pro případ chladnějšího počasí, klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s  ochr. faktorem, deštník, 
pláštěnka. Základní léky – acylpyrin, endiaron apod. a 
léky trvale užívané. 
Kdo bude chtít absolvovat první den v Karlových Varech 
sestup od rozhledny Diana přes Jelení skok do centra 
nebo k ruskému kostelu, doporučujeme např. botasky 
apod. (pohory nejsou vůbec nutné), trasa ale není vhodná 
na sandály, pantofle apod. 

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. 
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 
(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 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 
210 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 15 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 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. 
 

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 2021) 
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. 
 

Na společné vstupy lanovka Diana, Loket hrad, Bečov n. 
Teplou, Muzeum hraček v Seiffenu bude průvodce vybírat 
předem kvůli urychlení zakoupení vstupenek a 
skupinovým slevám. 
 

Loket - hrad – 150 Kč s českým průvodcem, děti 6-15 let, 
důchodci, studenti do 26 let s průkazem 120 Kč. 
 

Hrad a zámek Bečov nad Teplou – okruh: 100 Kč, senioři 
nad 65 let, mládež 18-25 let – 80 Kč, děti 6-18 let – 50 
Kč, Relikviář sv. Maura: 160 Kč, senioři nad 65 let, 
mládež 18-25 let - 130 Kč, děti 6-18 let – 80 Kč, oba 
okruhy kombinovaně - 210 Kč, senioři nad 65 let, děti do 
18 let - 140 Kč. 
 

Karlovy Vary - Lanovka Diana – 110 Kč zpáteční, děti  
6-15 let 65 Kč zp., 90 Kč jen nahoru. 
Podzemí Vřídla – koná se při min. 4 platících osobách, 
cca 0,5 hodiny, 120 Kč, senioři nad 60 let, studenti 
s kartou – 100 Kč, děti do 15 let – 60 Kč. 
 

Klínovec – rozhledna – 50 Kč. 

Oberwiesenthal – jízda parním vlakem – v ceně zájezdu. 
 

Seiffen - Seiffen – Muzeum hraček – 7 €, děti do 16 let – 
zdarma. 
 

Rozhledna na Fichtelbergu – 1 €. 
 

Orientační částka na vstupy je cca 600 Kč + 10-15 € 
(počítány plné ceny při využití většiny vstupů). 

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 - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. KARLOVY 
VARY – největší české lázně. Procházka v lázeňském 
centru města, možnost prohlídky podzemí Vřídla, 
možnost navštívit nejstarší lázeňskou vyhlídku 
s kamzíkem -  Jelení skok. Ubytování v Božím Daru. 
2. den – BOŽÍ DAR – nejvýše položené město ve střední 
Evropě, centrum letní i zimní turistiky. Je zde vlastivědné 
muzeum se sbírkou všech razítek, která byla použita na 
tzv. Ježíškově poště.  Turistika v malebné krušnohorské 
krajině v okolí Božího Daru, různé trasy vhodné pro méně 
i více zdatné turisty. Božídarské rašeliniště - přírodní 
rezervace s naučnou stezkou o délce 3,2 km a dvanácti 
zastávkami s typickou rašeliništní florou. Ježíškova cesta 
- okruh o délce 5,6 km nebo 12,9 km navazující na 
naučnou stezku. 
3. den - Celodenní výlet na německou stranu Krušných 
hor. OBERWIESENTHAL - hodinová cesta historickým 
parním vláčkem krušnohorskou krajinou. ANNABERG-
BUCHHOLZ - historické hornické město, SEIFFEN - 
krušnohorská obec s tradiční výrobou dřevěných hraček 
a vánoční dekorace, prohlídka hračkářské dílny. Muzeum 
hraček a dekorace. 
4. den - HORNÍ BLATNÁ, bývalé královské horní město 
s velkorysým kostelem sv. Vavřince a muzeem cínu. Od 
něj turistická naučná stezka Vlčí jámy (cca 5 km) se 
sedmi zastávkami až na BLATENSKÝ VRCH 
s rozhlednou s působivým výhledem na saskou stranu 
hor a ke Klínovci. ABERTAMY, bývalé horní město 
vyhlášené výrobou rukavic. Vrch PLEŠIVEC (1028 m 
n.m.), dnes nový lyžařský areál, s osmibokou rozhlednou, 
ze které je úžasný výhled na hřebeny Krušnohoří. 
5. den - KLÍNOVEC (1.244 m n. m.) - nejvyšší vrchol 
Krušných hor a oblíbený turistický cíl s kamennou 
rozhlednou, FICHTELBERG (1.215 m n. m.) - nejvyšší 
hora Saska s krásným výhledem a atrakcí Zvon míru. 
Pěšky pohodovou cestou zpět do Božího Daru. Cesta na 
oba vrcholy i zpět je nenáročná, přesto bude pro klienty 
k dispozici autobus. 
6. den - Královský hrad a město LOKET, dnes krásně 
zrekonstruované. Hrad a zámek BEČOV NAD TEPLOU 
se vzácným relikviářem sv. Maura, který je spolu 
s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou 
České republiky. Příjezd v odpoledních až večerních 
hodinách. 


