BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 27


PAMÁTKY A TERM. LÁZNĚ MAĎARSKA II
č. záj. 155

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží
ČD, zastávka směr Václavské náměstí – 23.45 hod.

Příplatek: 1/1 pokoj – 800 Kč/os.
Léčivé bazény hotelu Hajnal: Hotel Hajnal disponuje
6 celoročně otevřenými bazény s léčivou vodou
(28-36°C) z vlastního 485 m hlubokého vrtu.
Wellness centrum 2 venkovní léčebné bazény (36°C),
2 vnitřní léčebné bazény (36°C), vnitřní bazén (28°C), dětský
bazén (31-33°C), whirlpool, parní kabina, infrasauna, finská
sauna, solná komora, fitness.

Eger - nejkrásnější barokní město Maďarska obklopené
lesnatými kopci pohoří Bükk a vinohrady. Nachází se cca
90 minut jízdy od Budapešti. Egerský kraj je světoznámý
svým výborným vínem a tureckými koupelemi. Termální
lázně zde založili turečtí vojáci a obyvatelé města v letech
1610 až 1617.
Léčebné lázně Egerszalók - léčebná voda stékající z kopců
vytvořila zvláštní terasovité útvary, u jejichž úpatí byly v roce
2007 vybudovány Léčebné lázně a wellness centrum. Svého
druhu jsou ojedinělé v Evropě a nachází se 6 km od města
Eger. Vodní plocha lázní představuje 1900 m² - 17 vnitřních
a venkovních bazénů, s množstvím relaxačních prvků: sedící
bazény s léčivou vodou, perličková koupel, zážitkové
bazény, tobogán, dětské bazény. V lázeňském oddělení se
využívá vápníkově-hořčíkově-hydrokarbónová voda s
obsahem vápníku, hořčíku a hydrokarbonátu vynikající
kvality.
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
Sraz účastníků je 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 s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc.
Předpokládaná trasa do Maďarska: Praha – Brno - Bratislava
– místo první zastávky v Maďarsku.
Orientační čas návratu do Prahy je v pozdních večerních
hodinách – cca kolem 22.-23.hodiny (dle aktuální situace po
trase).
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální
situace.
Ubytování je zajištěno v Hajnal hotelu***, Mezőkövesd,
Zsóryfürdő, 18 km od Egeru. Ubytování je ve 2lůžkových
pokojích s možností přistýlky, pokoje mají vlastní
příslušenství, TV a připojení k internetu. Hotelovým hostům
je k dispozici bazén, finská sauna, infrasauna, parní komora,
perličková lázeň, solná kabina (za poplatek), fitness, kola.

4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 4x polopenze, snídaně formou
bufetu, večeře servírované. Nápoje nejsou v ceně večeří
zahrnuty, klienti si je hradí na místě sami.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, koupací čepici,
župan nebo osušku, klobouk a brýle proti slunci, krém na
opalování s vyšším ochranným faktorem, repelent. Deštník,
teplejší oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky trvale
užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky 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 (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.
8. Pojištění
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu zdravotní
pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního pojištění. Vždy ji
vyžadují v případě lékařského ošetření.
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději do tří
dnů od sepsání smlouvy) v ceně 210 Kč / os. Pokud si
pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže uvedené
informace:
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou rámcovou
pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte knížku se
všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK, případně na
začátku zájezdu od průvodce.
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
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.

lékařské

9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2018)
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový
přehled, ne všechna místa ve městech musí být
realizována, záleží na vedení prohlídky jednotlivými
průvodci a individuálním výběru každého klienta.
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC.
Orientační kurz 100 HUF = 8,072 Kč (9.11.2018)

Eger - hrad exteriéry 800 HUF, i interiéry 1 400 HUF,
Minaret 300 HUF, dóm 300 HUF.
Egerszalók - lázně na 3 hodiny 3 400 HUF, nad 65 let –
2 400 HUF.
Hrad Diósgyőr – 1 500 HUF, nad 65 let – 600 HUF.
Miskolc – srbský kostel 600 HUF.
Miskolc Tapolca - lázně 2 500 HUF, nad 60 let
2 150 HUF.
Parád – muzeum kočárů 600 HUF.
Zámek Gödölő - 2 600 HUF, nad 60 let 1 500 HUF,
800 HUF sluchátka - audioguide.
Kékes – rozhledna výtahem 480 HUF.
Budapešť - lázně Széchenyi 4 600 HUF odpolední vstup
bez kabinky, kabinka za příplatek 500 HUF, Gellértovy
lázně
5 500 HUF, Matyášův chrám 1 000 HUF, Rybářská bašta
900 HUF, věž chrámu sv. Štěpána 600 HUF, Národní
galerie 1 200 HUF, MHD 350 HUF / 1 jízda, nad 65 let
zdarma.
Celková orientační částka na vstupy je cca 15 500 HUF,
v případě návštěvy lázní v Budapešti 21 000 HUF.
Do všech termálních lázní doporučujeme velké osušky a
pantofle. Areály jsou vybaveny restauracemi nebo bufety.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň 28 klientů.
Zájezd 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 pozdních večerních hod.
2. den – Návštěva královského zámku GÖDÖLLÖ –
honosný barokní zámek, rezidence, která sloužila
k odpočinku císaře Františka Josefa a královny Alžběty.
Dojezd do hotelu v termálních lázních MEZÖKÖVESD,
odpoledne koupání, relaxace. Hotel má vlastní bazény
s termální vodou.
3. den - Prohlídka města EGER (město-muzeum
maďarského baroka) – bazilika, minoritský kostel, radnice,
minaret aj. Koupání v termálních lázních EGERSZALÓK,
proslavené horkým vřídlem.
4. den – MISKOLC – čilý střed města, jehož hlavní ulice si
do určité míry uchovaly předválečný půvab; národní park
BUKOVÉ HORY, zříceniny hradu DIÓSGYOR (Královnin
hrad), koupel v jeskynních lázních TAPOLCA. Atmosféra
jeskyně, v níž přímo ze skal vyvěrá léčivá voda, zanechává
v návštěvnících nezapomenutelný dojem.
5. den – Výlet do pohoří MÁTRA, nejvyšší hora Maďarska
KÉKES (1 015 m). PARÁD, muzeum kočárů, jehož
nádherné vozy svědčí o světové kariéře maďarského
dopravního prostředku. Odpoledne koupání v hotelových
bazénech termálních lázní MEZÖKÖVESD, relaxace.
6. den – Odjezd z hotelu, prohlídka centra BUDAPEŠŤI –
Gellértův vrch, hradní čtvrť (Rybářská bašta, korunovační
Matyášův chrám, Hradní palác). Příjezd do Prahy v pozdních
večerních hodinách.

