
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM - NOVINKY, 
DODATEK KE KATALOGU 2021 

 DOMAŽLICKO, CHODSKO, ČESKÝ LES  
č. záj. 518 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, 
Nové Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po 
schodech nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové 
Butovice, Velká Ohrada. Na straně odjezdového místa je 
Komerční banka. Lze vyjet z metra (cca uprostřed 
nástupiště) výtahem a poté doleva nahoru na 
autobusovou zastávku. 
Čas odjezdu - 8.00 hod. 

 
 
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 – Plzeň - Švihov - 
Klatovy. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 

Orientační čas příjezdu do Prahy kolem 19. hod. (dle 
provozu). 

3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 5x v hotelu Game v Klenčí pod 
Čerchovem. 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. 
WiFi k dispozici zdarma v prostoru recepce a restaurace. 
Na hotelu není výtah. 
Hotel leží v klidném prostředí poblíž Klenčí p. Čerchovem, 
na úpatí nejvyšší hory Českého lesa. U hotelu je venkovní 
bazén – přírodní koupaliště, které mohou hosté volně 
využívat. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj – 2 000 Kč. 
 
Na místě hradí každý účastník místní poplatek městu  
21 Kč/os./den, splatné na místě na recepci hotelu. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze (snídaně formou 
bufetu, večeře servírované, jednotné, polévka + hlavní chod). 
Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné 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. 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%. 
 
Vodní hrad Švihov - 180 Kč, do 18 let – 70 Kč, senioři nad 
65 let, studenti 18-25 let - 140 Kč. 
 
Klatovy:  
Katakomby - 100 Kč, do 18 let, senioři nad 65 let - 60 Kč,  
Černá věž - 50 Kč, do 18 let, senioři nad 65 let - 30 Kč,  
Barokní lékárna U bílého jednorožce – 80 Kč, snížené 
vstupné – 50 Kč. 
 
Muzeum J.Š.Baara - 20 Kč. 
 
Újezd – statek J.S.Koziny – 30 Kč, děti 20 Kč. 
 
Čerchov – Kurzova věž – 30 Kč, snížené 15 Kč. 
 
Domažlice - Domažlická věž - 40 Kč, snížené – 20 Kč. 
Chodský hrad - 50 Kč, snížené vstupné – 30 Kč, pouze 
věž – 20 Kč. 
 
Horšovský Týn – okruh II - zámek 180 Kč, do 18 let –  
70 Kč, senioři nad 65 let, studenti 18-25 let - 140 Kč. Věž 
kostela – 30 Kč. 
 
Zřícenina Rýzmberk - věž - 20 Kč. 
 
Světce – jízdárna – 90 Kč jednotné vstupné (probíhají 
restaurační práce, opravuje se krov, ale prohlídky v letních 
měsících jsou). 
 
Hrad Přimda - 50 Kč jednotné vstupné. 
 
Bor – Loreta - 60 Kč jednotné vstupné. 
 
Chudenice – Americká zahrada, komentovaná prohlídka 
Arboretum – 85 Kč jednotné vstupné (délka 3 km a 2 hod. 
s výkladem). Vstupné na rozhlednu Bolfánek 40 Kč, 
senioři 25 Kč. Starý zámek Chudenice - 120 Kč. Dle 
časových možností Kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích 
- 80 Kč. 
 
Klášter Kladruby - kostel - 150 Kč, do 18 let – 60 Kč, 
senioři nad 65 let, studenti 18-25 let - 120 Kč 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 1 400 Kč. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 

11. Pěší trasy 
 

1) Capartice - Čerchov - Babylon: celkem cca 13-15 km,  
4-5,5 hod. chůze, podle zvolené varianty. 
2) Trhanov - Újezd: cca 3,1 km, 1,5 hod. chůze. 
3) Nový Herštejn - Rýzmberk: cca 5 km, 1,5-2 hod. chůze 
 
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. Pozdně 
gotický vodní hrad ŠVIHOV svým pevnostním systémem 
patří k nejlepším pevnostem své doby. KLATOVY – od 
dob Přemysla Otakara II. královské město, jedinečné 
náměstí Míru s Černou věží. Nedaleko Klatov se nachází 
rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu 
KLENOVÁ, k níž byl v 19.st. přistavěn novogotický zámek. 
Z hradu jsou pěkné výhledy na centrální Šumavu.  
2. den: Výlet do zapomenutého koutu na okraji Česka: 
Zřícenina románského hradu PŘIMDA – nejstaršího 
kamenného hradu v Čechách. BOR – jedinečná Loreta ze 
17.st. TACHOV - město s jedněmi z nejzachovalejších 
hradeb v Česku. Jen kousek odtud leží SVĚTCE s 
rozvalinami paulánského kláštera a kraj jako z Walesu 
(procházka do Světců Knížecí alejí a prohlídka jízdárny 
Světce). 
3. den: VÝHLEDY - oblíbené místo J.Š.Baara s jeho 
památníkem. Výstup na nejvyšší vrchol Českého Lesa 
ČERCHOV (1 042 m.) z Capartic, se sestupem na 
Babylon. Na vrcholu Čerchova stojí KURZOVA VĚŽ s 
kruhovým výhledem, za jasného počasí až na Alpy. 
Celkem cca 13-15 km (dle zvolené varianty) 
pěšky. BABYLON – možnost koupání nebo další krátké 
procházky k Čertovu viklanu. 
4. den: Toulky Chodskem: KLENČÍ POD ČERCHOVEM , 
rodiště J.Š.Baara s jeho muzeem, hřbitov aj. Přejezd do 
TRHANOVA a odtud do ÚJEZDA (3 km pěšky, statek 
J.S.Koziny) malebnou chodskou krajinou. Dojezd 
autobusem do DOMAŽLIC – slavná Domažlická věž s 
hezkým výhledem, Chodský hrad s muzeem Chodska, 
krásné náměstí a další pamětihodnosti. Zastávka u 
památníku na bitvu u Domažlic (r. 1434).  
5. den: CHUDENICE: procházka Americkou zahradou, k 
černínskému empírovému zámku Lázeň sv. Wolfganga, 
rozhledna Bolfánek. CHUDENICE - starý zámek Černínů 
z Chudenic s expozicemi věnovanými jednomu z 
nejstarších šlechtických rodů u nás. Putování 
okolím KDYNĚ: dojdeme ke zřícenině hradů NOVÝ 
HERŠTEJN a RÝZMBERK (680 m n.m., raně gotický 
hrad). 
6. den: HORŠOVSKÝ TÝN - původně biskupský hrad, ze 
kterého se stal renesanční skvost západních Čech, 
prohlídka zámku a procházka zámeckým parkem. Barokní  
klenot – klášter KLADRUBY. Na závěr našeho putování 
se zastavíme v nedalekém středověkém městě STŘÍBŘE, 
které se může pochlubit mnoha zajímavými památkami, 
jako je např. nádherná renesanční radnice nebo zbytky 
středověkého opevnění. Dojezd do Prahy večer. 


