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1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
POZOR !!! Posun času odjezdu z Prahy. 
 

Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD, 
zastávka směr Václavské náměstí – 8.00 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. 
 
2. Doprava 
 

je zajištěna mikrobusem. Není možnost zakoupit teplé ani 
studené nápoje. 
 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Mladá Boleslav – 
Turnov - Sedmihorky. 
 
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 penzionu Protěž v 
Lázních Libverda ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. K dispozici je i několik tří a čtyřlůžkových 
pokojů. 
Penzion leží v centru obce nedaleko lázeňské kolonády 
 
1/1 pokoj - výjimečně - 2 500 Kč. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze. Nápoje nejsou 
zahrnuty v ceně večeří, každý účastník si je hradí na místě 
sám. 

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). 
 
7. Cestovní doklady 
 

Zájezd je z větší části pouze na území České republiky a 
jen okrajově na území Polska, přesto samozřejmě mějte 
s sebou 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 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 25%. 
 
Valdštejn: vstupné bez průvodce - plné 100 Kč, snížené  
70 Kč, děti 2-6 let 10 Kč 
 
zámek Hrubá skála – věž - 50 Kč, děti 25 Kč 
 
Dlaskův statek 
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti, studenti 30 Kč, senioři 50 Kč 
Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek: dospělí  
120 Kč, děti, studenti 70 Kč, senioři 90 Kč 
 
Maják a muzeum Járy Cimrmana - 65 Kč, děti a studenti – 
35 Kč, senioři - 45 Kč. 
 
Vlak Tanvald - Harrachov - 30 Kč. 
 
Frýdlant:  
okruh Hrad - 180 Kč, senioři nad 65 let, studenti – 140 Kč, 
děti do 18 let - 70 Kč. 
okruh Zámek: 180 Kč, senioři nad 65 let, studenti –  
140 Kč, děti do 18 let - 70 Kč. 
 
Lanovka na Ještěd – momentálně není obnovená a 
nejezdí. Program bude upraven. 
 
Muzeum betlémů (negarantujeme, že bude otevřeno) -  
60 Kč, senioři - 30 Kč, děti - 20 Kč. 
 
vlak Kryštofovo údolí - Jablonné - 41 Kč. 
 
Lanovka na Stog Izerski – 50 PLN/45 PLN senioři nad  
65 let, toalety 2 PLN. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 550 Kč + cca -
50 PLN. 
 
!!! V případě špatného počasí má průvodce právo 
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu 
v okolí místa pobytu. !!! 

10. Pěší trasy 
 

1. den - Sedmihorky - zámek Hrubá Skála - hrad Valdštejn: 
celkem 6 km, 2,5 hod. chůze. 
2. den - Jizerka - Bukovec - rašeliniště Jizerky a zpět, 
prodloužení do polského Orle - celkem cca 12,5 km, 4 hod. 
3. den - Stog Izerski - Smrk - Libverda: cca 11,5 km, 3,5 hod. 
chůze. 
4. den: Josefův důl - okruh kolem vodopádů: cca 10,5 km,  
3 hod. 45 min. chůze. 
5. den: Hejnice - Ořešník - okruh kolem vodopádů - Hejnice:  
9 km, 3,5 hod. chůze, prodloužení až do Libverdy - celkem  
11 km a 4 hod. 15 min. chůze. Hejnice - Ořešník a zpět: cca 
6,1 km, 2,5 hod. chůze. 
6. den: Trasa je upravena vzhledem k tomu, že lanovka na 
Ještěd není v provozu. Několik možných tras: ze sedla 
Výpřež nejkratší cestou na vrchol Ještědu a zpět 3,6 km,  
241 m stoupání a klesání; Naučná stezka Terasy Ještědu - 
7,7 km, nahoru 313 m, dolů 259 m, 3 hod. – okruh. 
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. Výlet 
v samém srdci Českého ráje, HRUBOSKALSKU. Příjezd 
do SEDMIHOREK, malé secesní klimatické lázně. Úzkým 
průchodem zvaným Myší díra k zámku HRUBÁ SKÁLA 
a cesta mezi pískovcovými skalními věžemi na středověký 
hrad VALDŠTEJN se sochami českých světců a obrazem 
K. H. Máchy. DLASKŮV STATEK v Dolánkách u Turnova 
je považovaný za nejkrásnější roubenou stavbu 
v Čechách.  
2. den – Příjezd na JIZERKU, centrum Jizerských hor. 
Lehký výlet po naučné stezce TŘI ISERINY. Cesta 
prochází přes nejvyšší čedičový vrchol ve střední Evropě 
BUKOVEC a pokračuje po evropsky unikátních 
rašeliništích Jizery a Jizerky. Cesta míjí středověká 
naleziště polodrahokamů u Safírového potoka a přechází 
Jizeru přes obnovený most do polského ORLE. 
3. den – Přejezd autobusem do Polska, výjezd lanovkou 
na STOG IZERSKI a odtud pěšky krásnou vyhlídkovou 
trasou přes SMRK (1 124 m.) s dalekými rozhledy, 
Francouzskou cestou přes vyhlídky TIŠINA, KOČIČÍ 
PRAMENY a OSADU HUBERTKA až do LÁZNÍ 
LIBVERDA, dnes malé lázně s nejvýznamnější atrakcí 
restaurací Obří sud.  
4. den – JOSEFŮV DŮL a kaskáda na Jedlovém potoce 
patří k nejatraktivnějším cílům v Jizerských horách. 
Nejvyšší stupeň vodopádů je vysoký 5 m. Pěší okruh 
kolem Červených vodopádů na Skalní vyhlídku a přes 
vodopády Jedlové a Pekelný vodopád zpět do Josefova 
dolu. Celkem cca 10,5 km. Muzeum Járy Cimrmana 
v Příchovicích. Odpoledne se z Tanvaldu projedeme po 
Jizerskohorsko-krkonošské železniční trati, která je 
nejstrmější a jedinou normálně rozchodnou ozubnicovou 
železnicí v ČR. Dnes je v provozu v délce 12 km 
z Tanvaldu do Harrachova. Odtud návrat autobusem. 
5. den – Hrad a zámek FRÝDLANT, původně gotický hrad 
přestavěný na renesanční zámek s bohatou výzdobou. 
Poutní místo v HEJNICÍCH s impozantní bazilikou 
Navštívení Panny Marie, přezdívané český Mariazell, leží 
v přírodní rezervaci a je hojně navštěvované díky dřevěné 
gotické soše Černé Madony z r. 1380. Pro zájemce 
vycházka z Hejnic na vrchol OŘEŠNÍK a okruhem kolem 4 
vodopádů zpět do Hejnic (cca 7,5 km), příp. možno jen na 
vrchol Ořešník a zpět. 
6. den – Oblast Ještědu (trasa je upravena vzhledem 
k tomu, že lanovka na Ještěd není v provozu. Několik 
možných tras) a přejezd do KRYŠTOFOVA ÚDOLÍ – 
betlémářská obec v údolí říčky Rokytky se souborem 
roubených chalup, Muzeem betlémů, dřevěným kostelem 
i 202 metrů dlouhým a 30 metrů vysokým železničním 
viaduktem. Přes něj se vydáme vlakem do JABLONNÉHO 
V PODJEŠTĚDÍ. Návrat do Prahy večer. 
 


