
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 82 

 ZÁMKY, PAMÁTKY UNESCO MORAVY  
č. záj. 512 

 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD, 
zastávka směr Václavské náměstí – 7.00 hod. 
Pokud přijedete metrem nebo tramvají, je nutno ze střední 
části haly Hlavního vlakového nádraží (mezi jezdícími pásy 
nahoru do odjezdové haly a k nástupištím) vyjet jedním ze 
dvou prosklených výtahů do nejvyššího patra (značeno 
symbolem autobusu). Sem pak přijede autobus. 
 

 
 
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 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 – 
Vysoké Mýto - Nové Hrady. 
 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) – mezi 18.-20. hod. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 

3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 5x v Best hotelu garni** v Olomouci 
ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, ručníky i 
mýdlo jsou na pokojích. Jedná se o nekuřácký hotel, 
vzdálený cca 10 minut od centra Olomouce. WiFi na hotelu 
zdarma. K dispozici jsou na hotelu i 1/3 a 1/4 pokoje – 
v omezeném počtu, na vyžádání v CK. 
 
V ceně není zahrnuta pobytová taxa ve výši 21 Kč / os. 
nad 18 let / den, tj. celkem 105 Kč, splatná na místě po 
příjezdu na ubytování. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj – 2 000 Kč. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 5x snídaně formou bufetu, ostatní 
stravování je vlastní. 
 

Příplatek: 5x večeře - 975 Kč / os. (polévka, hlavní chod, 
dezert, nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty), večeře se 
podávají ve vedlejší restauraci, vzdálené 5 minut chůze od 
hotelu. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevnější boty na 
pěší výlety. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na 
opalování s ochr. faktorem, repelent. Deštník, teplejší 
oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol 
apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.  
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s 
sebou zavazadla o váze do 15 kg. !!! 
 
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. Lze si ho 
připlatit za 180 Kč / os. 
Pokud si pojištění storna zakoupíte v naší CK, pak platí 
níže uvedené informace: kartičky pojištění pro tuto variantu 
nejsou, příplatek bude uveden na voucheru. 
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. 
- 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. 



 
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 počasí 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%. 
 
Nové Hrady – vstupné do areálu a zahrad - jednotné 
vstupné 60 Kč, vstupné do zámku 120 Kč (při vstupu do 
zámku se musí koupit i vstup do zahrad), děti, studenti, 
senioři – 80 Kč. 
 
Rožnov pod Radhoštěm - skanzen Valašské muzeum v 
přírodě: Dřevěné městečko - 100 Kč, senioři, studenti –  
80 Kč, děti do 15 let 50 Kč, Mlýnská dolina - 100 Kč, 
senioři, studenti 80 Kč, děti 50 Kč, Valašská dědina -  
100 Kč, senioři, studenti 80 Kč, děti 50 Kč. 
 
Hrad Bouzov - okruh Hrad se představuje - 200 Kč, děti 6-
18 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé karet 
ISIC, ITIC, Eurobeds – 140 Kč; rozsáhlejší prohlídka hradu 
- 230 Kč děti 6-18 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, 
držitelé karet ISIC, ITIC, Eurobeds – 160 Kč, okruh Hrad z 
ptačí perspektivy - 100 Kč, děti 6-18 let, studenti do 26 let, 
senioři nad 65 let, držitelé karet ISIC, ITIC, Eurobeds –  
70 Kč. 
 
Kroměříž - zámek - Reprezentační sály + Zámecká věž - 
210 Kč, Reprezentační sály – 170 Kč, snížené vstupné  
60 Kč, Sala terrena - 90 Kč, Květná zahrada bez průvodce- 
110 Kč, Květná zahrada s průvodcem – 160 Kč, Zámecká 
věž - 70 Kč. 
 
Lešná – zámek rozšířená trasa 60 min – 80 Kč, senioři – 
70 Kč, do 15 let – 60 Kč. 
 
Hrad Buchlov - Areál hradu - 30 Kč jednotné vstupné. 
Základní okruh - 160 Kč, snížené vstupné – 130 Kč, do  
18 let – 80 Kč. Kaple sv. Barbory - 60 Kč, děti 6-18 let –  
30 Kč, senioři nad 65 let, studenti do 26 let 50 Kč. 
 
Buchlovice - zámecký park - 70 Kč, děti 6-18 let – 40 Kč, 
senioři nad 65 let, studenti 60 Kč, prohlídka zámecké 
expozice - 180 Kč, děti 6-18 let – 90 Kč, studenti, senioři 
nad 65 let – 140 Kč. 
 
Kyvadlová doprava na Ovčárnu - 40 Kč / 1 cesta. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 2 000 Kč 
(max. částka, počítány všechny vstupy). 
 

10. Pěší trasy 
 

1) Toulovcovy maštale - okruh: cca 7 km, 2,5 hod. chůze,  
120 metrů stoupání, 200 metrů klesání. 
2) Pustevny – vrchol Radhošť – stejnou cestou zpět: nahoru 
3,8 km a 1,5 hod. chůze, 180 metrů stoupání a 70 metrů 
klesání. Dolů 3,8 km a 1 hod. 15 min. chůze, 70 metrů 
stoupání a 180 metrů klesání. 

3) Ovčárna – Praděd – a zpět na Ovčárnu: 7,4 km a 2,5 hod. 
chůze, 210 metrů stoupání nahoru a 210 metrů klesání. 
Prodloužení po NS do Karlovy Studánky – plus 8,6 km a  
2,5 hod. chůze, 40 metrů stoupání, 720 metrů klesání.  
 
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 Prahy v ranních hodinách. Jedinečný 
nádherný rokokový zámek NOVÉ HRADY u Litomyšle, 
přezdívaný též „České Versailles“ či „Malý Schönbrunn“.  
Procházka v přírodní rezervaci TOULOVCOVY 
MAŠTALE, kde Vás okouzlí skalní pískovcové labyrinty 
v borových lesích. Dojezd na ubytování. 
2. den – Výlet do BESKYD, PUSTEVNY – obec v sedle 
v nadmořské výšce 1018 m n. m., dřevěné stavby podle 
návrhu architekta Jurkoviče, nenáročný výstup ke slavné 
soše boha Radegasta, případně na Radhošť (cca 8 km 
celkem).  ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – vyhlášený 
skanzen Valašské muzeum v přírodě, Jurkovičova 
rozhledna aj. 
3. den – Dopoledne návštěva majestátního hradu 
BOUZOV. Přejezd do OLOMOUCE – prohlídka historické 
metropole Moravy, významná památková rezervace, Horní 
náměstí se sloupem Nejsvětější trojice (zapsaný na 
seznamu UNESCO), radnice s orlojem, kašny, paláce, 
arcibiskupský dóm sv. Václava, Olomoucký hrad aj. 
Návštěva významného poutního místa SVATÝ KOPEČEK 
a baziliky Panny Marie, které tvoří dominantu zdejšího 
kraje. 
4. den – „Perla Moravy“ KROMĚŘÍŽ – jedno 
z nejkrásnějších měst na Moravě, Arcibiskupský zámek se 
zahradami zapsané do seznamu UNESCO, hodnotné 
interiéry, významná obrazárna a knihovna. Návštěva 
pohádkového zámku LEŠNÁ s bohatě zařízenými 
komnatami v areálu vyhlášené ZOO. 
5. den – Středověký královský hrad BUCHLOV, známý 
z lidové písničky, místo vyhledávané filmaři. Zámek 
BUCHLOVICE – barokní komplex s překrásnou zahradou 
ve francouzském stylu. Nejvýznamnější moravské poutní 
místo VELEHRAD, pravděpodobně bývalé středisko 
slavné Velkomoravské říše, spojené s cyrilometodějskou 
tradicí.   
6. den – Výlet do JESENÍKŮ, zastávka v miniaturních 
lázních KARLOVA STUDÁNKA, výjezd autobusem 
k chatě Ovčárna, výstup (cca 3,5 km, 250 m převýšení) na 
nejvyšší vrchol Moravy PRADĚD (1491 m), možnost 
dalekého výhledu z rozhledny vysoké 73 m. Pro zájemce 
sestup po naučné stezce (cca 6 km) údolím Bílé Opavy 
zpět do Karlovy Studánky. Zastávka v městě 
ŠTERNBERK, jehož dominantu tvoří hrad z 13. století. 
Návrat do Prahy ve večerních hodinách.     
 


