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ORLICKÉ HORY                č. záj. 521 
1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 7.30 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 mikrobusem. Není možnost zakoupit teplé ani 
studené nápoje. 
 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Hradec Králové – 
Kostelec nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou. 
 
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 hotelu Alba v Deštném v 
Orlických horách. Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s 
vlastním příslušenstvím, k dispozici jsou i 3-4 lůžkové 
pokoje. 
Původní, nově rekonstruovaná horská chata Alba leží v 
nadm. výšce 690 metrů ve vesnici Deštné v Orlických 
horách.  
 
Příplatky:  
1/1 pokoj (s vlastním příslušenstvím) nelze. 
1/1 pokoj v apartmánu – 1 500 Kč 
Jedná se o dvě samostatné ložnice, které mají společné 
příslušenství. 
 

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 bytelnější boty (pohorky) na turistické 
výlety. 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 
 
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 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%. 
 
Zámek Rychnov nad Kněžnou - 1. okruh - 130 Kč, do  
15 let, studenti, senioři nad 65 let - 90 Kč. Fotografování v 
interiérech - 100 Kč. 
Zámek Kostelec nad Orlicí - 130 Kč, do 15 let, studenti, 
senioři nad 65 let - 90 Kč. 
Pevnost Hanička – 90 Kč, děti a studenti - 75 Kč. 
Rozhledna Anna - zdarma 
Velešov – zdarma 
Potštejn hrad - 70 Kč, do 15 let – 40 Kč, senioři – 60 Kč. 
Litice hrad – 100 Kč, mládež, studenti, senioři nad 65 let –  
80 Kč, děti do 18 let - 50 Kč 
Rozhledna Suchý vrch – 40 Kč, děti, senioři - 30 Kč 
Dělostřelecká tvrz Bouda – 100 Kč, senioři, studenti -  
90 Kč, děti do 15 let - 80 Kč. 
Zámek Doudleby nad Orlicí – 140 Kč, děti, studenti, 
senioři na 65 let – 110 Kč 
Zámek Častolovice – 130 Kč, senioři, děti, studenti –  
90 Kč, park a zvěřinec – 55 Kč, senioři, studenti – 45 Kč, 
děti – 35 Kč. 
muzeum Betlémů v Třebechovicích – 100 Kč, do 15 let – 
30 Kč, senioři, studenti – 60 Kč. 
Podorlický skanzen Krňovice – 100 Kč, děti, studenti, 
senioři – 70 Kč. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 1 200 Kč. 
 

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

10. Pěší trasy 
1) Neratov - Hanička - Anenský vrch: celkem cca 10,5 km, 
3 hod. 45 min. chůze. 
2) Velešov - Potštejn - Litice: celkem cca 11,5 km, 4 hod. 
15 min. chůze. 
3) Zemská brána - Klášterec n. Orlicí: celkem cca 5,5 km, 
1 hod. 45 min. chůze.  
4) Červená Voda - Suchý vrch - Mladkov: celkem cca  
13 km, 4,5 hod. chůze. 

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 dopoledních hodinách. Brána 
do Orlických hor RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – rodiště 
Karla Poláčka, Kolowratský zámek s kostelem Nejsvětější 
trojice, Synagoga s Poláčkovým památníkem aj. NOVÝ 

ZÁMEK V KOSTELCI NAD ORLICÍ s rozlehlým přírodně 
krajinářským parkem.  
2. den – NERATOV se symbolem neratovského zázraku 
obnoveným kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Pěší 
trasa přes dělostřeleckou pevnost HANIČKA, rozhlednu 
ANNA na Anenském vrchu (celkem cca 11 km). 
Odpoledne prohlídka města VAMBERK proslaveného  
vambereckou krajkou. 
3. den – Pěší trasa přes hradní zříceniny VELEŠOV do 
malé obce POTŠTEJN s barokním zámkem a hradní 
zříceninou, ze které jsou hezké výhledy do kraje. 
Pokračovat budeme cestou Guta Jarkovského do Litic 
nad Orlicí, údolím Divoké Orlice, až k hradu LITICE, 
kterému se přezdívá Jiříkův Karlštejn, s výhledy na 
„českou Loiru“. Celkem cca 11 km pěšky. 
4. den - Jedno z nejmalebnějších a nejdivočejších míst 
v Orlických horách ZEMSKÁ BRÁNA. Divoká Orlice zde 
teče balvanitým korytem, úzkým hrdlem, které si prorazila 
v rulových skalách. 6 km dlouhou pěší trasou podél 
Divoké Orlice dojdeme od starého kamenného mostu 
z r. 1900 do Klášterce n. Orlicí. ŽAMBERK s klasicistní 
radnicí, zámkem a anglickým parkem. HOMOLE - 
významné poutní místo na vysokém návrší nedaleko 
Potštejna s dlouhým kamenným schodištěm ke kostelu 
Bolestné P. Marie. 
5. den – Pěší trasa hřebenovkou Orlických hor z Červené 
vody přes rozhlednu SUCHÝ VRCH, Dělostřeleckou tvrz 
BOUDA a Pěchotní srub K-S 25 Na Sedle dojdeme po 
cca 13 km do Mladkova, kde nás bude očekávat autobus. 
Na závěr dne zastávka v DOUDLEBÁCH NAD ORLICÍ, 
kde stojí romantický zámek bohatě vyzdobený sgrafity 
zvenčí i na nádvoří. 
6. den – Krásný zámek v ČASTOLOVICÍCH s parkem 
s oborou s bílými daňky a jeleny, rybníkem a růžovou 
zahradou. TŘEBECHOVICE POD OREBEM s muzeem 
Betlémů a Podorlický skanzen v Krňovicích. V podvečer 
návrat do Prahy. 
 


