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LUŽICKÉ HORY                č. záj. 522 
1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
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. 
 

 
 
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 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 – Mladá Boleslav - 
Bezděz - Ralsko - Rumburk. 
 
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 Sportlife v Rumburku. 
Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím, TV a WiFi. K dispozici jsou i 3-4lůžkové 
pokoje. 
Součástí areálu je přírodní koupaliště. 
 
Příplatky:  
1/1 pokoj (výjimečně, omezený počet, na vyžádání v CK) 
– 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 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 
 
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. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost 
zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena 
dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý 
občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do 
zahraničí 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. 
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 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 220 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. 
 
V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění léčebných výloh 
pro dva výlety do Německa. 
Prosíme, abyste si po obdržení pokynů k zájezdu přečetli 
přiloženou knížku o cestovním pojištění Uniqa, ve které 
najdete veškeré informace. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod číslem smlouvy 
1360500086. Každý účastník si musí před začátkem 
zájezdu tuto kartičku pojištění vytisknout, nebo alespoň 
vyfotit do telefonu, a napsat na ni své jméno. 
 

 
 

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 
 
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%. 
 
Bezděz - 150 Kč, do 18 let - 60 Kč, senioři nad 65 let, 
studenti s ISIC - 120 Kč. Prohlídka s českým textem. 
 
Zámek Lemberk - 170 Kč, děti do 18 let - 70 Kč, senioři 
nad 65 let, studenti - 140 Kč. Pro zájemce indiv. věž -  
80 Kč, senioři, studenti - 60 Kč. 
 
Bazilika minor Jablonné - pro rok 2022 a 2023 bude 
uzavřená z důvodu rekonstrukce. 
 
Hrad Sloup - 100 Kč, děti, studenti, senioři nad 65 let -  
50 Kč. 
 
Sklářské muzeum Nový Bor - 50 Kč, děti, studenti, senioři 
- 30 Kč. Sklárna Nový Bor - exkurze s průvodcem -  
cca 100 Kč jednotné vstupné (cenu Vám upřesní 
průvodce na místě). 
 
Hrad Tolštejn - jednotné vstupné 30 Kč. 
 
Rozhledna Jedlová – jednotné vstupné 30 Kč. 
 
Rumburk - Loreta - 80 Kč, studenti, senioři - 60 Kč, děti do 
15 let - 40 Kč. 
 
Česká Kamenice - kaple Narození P. Marie - 50 Kč. 
 
Oybin - zřícenina hradu a kláštera - 7 €. 
 
Vlak Jonsdorf - Zittau (Žitava) - platba nutná předem 
nejpozději při doplatku zájezdu, jízdné s rezervací -  
280 Kč / os. Dětské ceny na vyžádání v CK. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 800 Kč + cca 
10 €. 



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

10. Pěší trasy 
1) Výstup k hradu Bezděz - cca 1,3 km jedna cesta,  
195 metrů stoupání / klesání zpět, 45 min. chůze jedna 
cesta. Zámek Lemberk - Bredovský letohrádek - 
Jablonné: celkem cca 4-5 km a 2 hod. chůze. 
2) Výstup na Luž - Nonnenfelsen - Jonsdorf nádraží - 
celkem cca 7,5 km, 2 hod. 45 min. chůze. 
3) Sloup - rozhledna Na Stráži - Sloupský vyhlídkový 
okruh - Sloup: celkem cca 5 km, 2-2,5 hod. chůze, prudší 
stoupání na rozhlednu Na Stráži, prudší klesání od 
skalních útvarů do obce Sloup. 
4) Jiřetín p. Jedlovou - Křížová hora - Jedlová - Tolštejn - 
Jiřetín: celkem cca 8 km, cca 3 hod. chůze. 
5) Zlatý vrch - Studenec - Líska - Jehla - Tellplatte - 
Česká Kamenice: celkem cca 12 km, 4 hod. chůze. 
6) Kyjovská skalní stezka - cca 2,5 km, 1 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 ranních hodinách. Zřícenina 
raně gotického hradu BEZDĚZ, který nechal postavit 
Přemysl Otakar II. Nádherný ZÁMEK LEMBERK nad 
údolím Panenského potoka v podhůří Lužických hor. 
Procházka k nedalekému Bredovskému letohrádku a 
Zdislavině studánce (cca 3,5 km). JABLONNÉ V 
PODJEŠTĚDÍ s významným barokním poutním chrámem 
sv. Vavřince a sv. Zdislavy, BAZILIKA MINOR (národní 
kulturní památka), která je dílem vídeňského architekta 
Lucase Hildebrandta. Pouze exteriér, bazilika bude ještě i 
v r. 2023 uzavřena z důvodu rekonstrukce. 
2. den: Výšlap na nejvyšší vrchol Lužických hor LUŽ 
(793 m.), sestoupíme na německou stranu a přes skalní 
útvary NONNENFELSEN sestoupíme do klimatických 
lázní JONSDORF (celkem cca 8 km). Odtud se vydáme 
historickým parním vlakem do ŽITAVY, kde nás bude 
čekat autobus. 
3. den: Sklářské muzeum v NOVÉM BORU. HRAD 
SLOUP - náš největší, nejznámější a nejnavštěvovanější 
skalní hrad na 33 metry vysokém pískovcovém bloku. 
Pěší okruh k rozhledně Na Stráži a po Sloupském 
vyhlídkovém okruhu (celkem 5,5 km). PANSKÁ SKÁLA - 
jedinečná ukázka sloupcového rozpadu čediče, nejstarší 
geologická rezervace v Čechách (od r. 1895). 
4. den: RUMBURK s kapucínským klášterem, ve kterém 
se nachází Svatá chýše - kaple P. Marie Loretánské z 
poč. 18.st., nejseverněji položená loreta v Evropě. 
Zajímavý pěší okruh přes známé poutní místo KŘÍŽOVÁ 
HORA na vulkanický vrchol JEDLOVÁ s rozhlednou a 

památníkem básníka Friedricha Schillera až na zříceninu 
hradu TOLŠTEJN, který shlíží na krajinu z vrcholu 
čedičového suku (670 m.). Celkem cca 8,5 km. 
5. den: Krásná pěší trasa v délce cca 9-12 km (dle 
zvolené varianty) kolem nejvyšších kamenných varhan u 
nás ZLATÝ VRCH a dále přes malebnou obec LÍSKA na 
vyhlídky JEHLA, TELLPLATTE a PONORKA a sestup 
do České Kamenice . Procházka malebnou Českou 
Kamenicí s malebným náměstím i poutním skvostem 
barokní kaplí Narození Panny Marie. 
6. den: Dopoledne nahlédnutí do Českého Švýcarska 
zasahujícího do Šluknovského výběžku - KYJOVSKÁ 
SKALNÍ STEZKA z Kinského vyhlídky, kolem bizarních 
skalních útvarů (Pekelná brána, Kočka a Pes, Skalní 
bratři, Obří hlava aj.) do údolí říčky Křinice (cca 2,5 km). 
Přejezd do Žitavských hor a hrad a klášter OYBIN, 
obrovský pískovcový skalní masiv a stavby, které nechal 
vybudovat král a císař Karel IV. Dojezd do Prahy ve 
večerních hodinách. 


