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Relaxace u jezera Ossiacher See
č. záj. 121

přírodě na jižním břehu jezera Ossiacher See. K dispozici
je krytý bazén, sauna a fitness centrum.
Příplatek: 1/1 pokoj - 1 800 Kč.
4. Stravování

V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze.
1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD,
5. Důležité osobní věci
zastávka busu, směr Václavské nám. – 6.00 hod.
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na
pěší výlety. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na
opalování s vyšším 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

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
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

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
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července
2000).
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.

je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu
pohodlně obléci.
8. Pojištění

Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Příbram - Písek –
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
České Budějovice – Dolní Dvořiště – Linz – Salzburg pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Villach.
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
momentálních podmínek.
připlatit společně se zakoupením zájezdu v ceně
210 Kč / os. Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK,
Orientační čas návratu do Prahy (záleží na dopravní pak platí níže uvedené informace:
situaci atd.): ve večerních hodinách mezi 20.-21.hod.
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA
3. Ubytování
a.s.
podmínky
pojištění
najdete
na
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální Kompletní
www.ckmayer.cz/pojisteni.
Prosíme,
abyste
si
po
obdržení
situace.
Ubytování je zajištěno v prázdninovém hotelu kategorie 3* pokynů k zájezdu přečetli přiloženou knížku o cestovním
Sonnenresort Ossiacher See ve dvoulůžkových pokojích s pojištění Uniqa, ve které najdete veškeré informace.
příslušenstvím. Sonnenresort se nachází v malebné

Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění.
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
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků
úrazu
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
v zahraničí) – 300 Kč / den
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
osoby – 1 000 000 Kč
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba
Vám poradí, jak dále postupovat.
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2017)
Průvodce nesmí v areálech provádět
poskytne předem v autobuse. Vstupy
orientační a uvádíme celkový přehled,
místa musí být realizována, záleží na
individuálním výběru každého klienta.

výklad, ten
jsou pouze
ne všechna
průvodci a

Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC.
Rozhledna Pyramidenkogel – 11 €
Tobogán z rozhledny Pyramidenkogel pro děti do 130 cm 4 € / 1 jízda.
Soutěska Tscheppaschlucht 7,5 €
Lanovka Gerlitzen – 20,5 €
Plavba po Ossiacher See – 13,5 €
Lanovka Turracher Höhe – 12 €
Bobová dráha – 9 €
Lanovka na Kaiserburg – 20 € nebo termální lázně Bad
Kleinkirchen - 17,5 € / 3 hod., 15,5 € / 2 hod.
Lanovka Panorama Alm - 15 €
Museum Porsche 8 €
Korutanská slevová karta:
Pokud si v naší CK nejpozději měsíc před odjezdem (při
doplacení zájezdu) závazně zarezervujete tzv. Kärnten
Card za 1 150 Kč, budete mít většinu z výše uvedených
vstupů s touto kartou zdarma (netýká se termálních lázní
v Bad Kleinkirchenu). Cena pro děti ročník 2003-2011 je
cena 600 Kč.
KARTA JE TŘEBA OBJEDNAT A ZAPLATIT V CK
PŘEDEM (PŘI DOPLATKU), NA MÍSTĚ JIŽ NELZE
ZAKOUPIT.

Celková orientační částka na vstupy/lanovky je cca
120 €, respektive cca 20 € při zakoupení Kärnten Card.
10. 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.
Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027
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. Příjezd do
Korutan, podvečerní relaxace u jezera OSSIACHER SEE.
2. den – Přejezd k nejkrásnější rozhledně Korutan
PYRAMIDENKOGEL, kde vás výtah dopraví na
vyhlídkovou plošinu s nádhernými pohledy na oblast jezera
WÖRTHER SEE. Malebná obec ležící na poloostrově
jezera Wörther See MARIA WÖRTH označovaná jako
srdce oblasti. Soutěska TSCHEPPASCHLUCHT –
s množstvím mostíků upevněných ve skalách, kde se vám
naskytnou dechberoucí pohledy na vodopády a peřeje,
které vytváří valící se voda. Na závěr dne KLAGENFURThlavní město Korutan přezdívané renesanční klenot, díky
nádherně
restaurovaným
palácům.
Staré
město
s náměstím Neue Platz na němž se nachází Dračí kašna
s erbovním zvířetem.
3. den – Výjezd lanovkou na vrchol GERLITZEN (1911 m),
odkud se naskýtají pěkné výhledy z výšky na jezero.
Oblíbené výletní místo s možnostmi nenáročných
procházek.
Odpoledne
odpočinek
u malebného
korutanského jezera OSSIACHER SEE nebo možnost
romantické plavby lodí po jezeře.
4. den – Výlet do NP NOCKBERGE. Výjezd lanovkou
z lázeňského městečka BAD KLEINKIRCHHEIM na
KAISERGURG (2 055 m). Výlet na vrchol WÖLLANER
NOCK (2 145 m) nebo návštěva místních termálních lázní.
Přejezd k jezeru TURRACH SEE. Výlet lanovkou SommerRodelbahn na PANORAMAHÜTTE(1 995 m), krátký výlet
skupinou TURRACHER ALPE. Možnost sjezdu lehkou
bobovou dráhou podél hořců a kosodřevin zpět k jezeru
Turrach See.
5. den – Relaxace u jezera Ossiacher See nebo výlet na
italsko-slovinské pomezí JULSKÝCH ALP. Návštěva
čarokrásné oblasti JEZER FUSINE, kde se bílé štíty
Julských Alp zrcadlí v modrozelené vodě jezer. Výlet od
dolního jezera k hornímu a pod Malý a Velký Mangart.
Poté výlet do Slovinska do horského střediska
KRANJSKA GORA.
6. den – Výlet do údolí MALTA. V případě hezkého počasí
výlet podél přehrady pod masivy ledovcových třítisícovek
(Ankogel, Joch Spitzai). Poté procházka v údolí Malta
podél říčky Malta, kolem tůní a vodopádů (VODOPÁD
MELNIK) od chaty Hochbrücke přes Falleralm do
městečka BRANDSTATT. Městečko GMUND s prohlídkou
muzea Porsche. Historické centrum s malebným
náměstím. Odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy ve
večerních hodinách.

