BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 28


Příplatek: 1/1 pokoj – 1 600 Kč/os.
Bükfürdő - Kariéra lázní Bükfürdő (Bukové lázně) začala

SKVOSTY ŠTÝRSKA A BURGENLANDSKA před 25 lety, kdy hledači ropy, pracující v této oblasti, byli
+ TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜK
č. záj. 163 odměněni za svou práci 60 metrů vysokým sloupem vody.

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD,
zastávka směr Václavské náměstí – 23.30 hod.

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst 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 obléct, protože jízda tam je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – České Budějovice Dolní Dvořiště - Linz – Graz nebo Praha – Tábor – Třeboň
– Halámky – Graz.
Orientační čas návratu do Prahy je mezi 20.-22.hod. (dle
dopravní situace po trase).
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu 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

Jednalo se o 58°C teplou léčivou vodu. Od doby svého
vzniku prošly lázně velkým vývojem a dnes patří mezi jedny
z nejvýznamnějších lázní Maďarska. Jejich bohatě
zásobené termální prameny, subalpínské podnebí a
malebné okolí spolu s řádně udržovanou obcí a vysokou
úrovní služeb zaručuje hostům klidný pobyt a účinnou
léčbu. Do městečka Bük, vzdáleného 3 km, jezdí každou
hodinu mini-vláček. K pozoruhodnostem okolí Büku patří
zámek Szapáry, jedno z nejhezčích historických městeček
blízký Köszeg, klimatické středisko Velem nebo
Szombathely, místo obývané od dob Římanů.
Popis lázní: Lázeňský areál se rozkládá na 14 ha a
najdete v něm celkem 27 bazénů s letním i zimním
provozem, které poskytují lázeňské služby odpovídající
nejmodernějším požadavkům. Podrobné složení bazénů:
11 krytých bazénů, 11 otevřených bazénů a 4 bazény se
stíněnou střechou, z poloviny krytou. Termální bazény mají
teplotu vody 32°-34°C, teplota léčebné vody je o něco vyšší
32°-39°C a dětské bazény o teplotě 28°-32°C. Je možné
vyzkoušet různé terapeutické, ponorné i skluzné bazény a
plavecký bazén. V části zážitkových lázní na návštěvníky
čekají perlivé lázně, masáž vsedě proudem vody vyrážené
vzduchem a další.
Indikace: Řídnutí kostí (osteoporosis), vápenatění
(spondylosis), opotřebení chrupavky (arthrosis), deformace
chrupavčité
ploténky
(discopathia),
onemocnění
chrupavčitých destiček kloubních, lumbago, chronické
záněty kloubů v inaktivním stádiu, dna, zažívací potíže,
revmatismus tkání, Bechtěrevova choroba, artritida uratická
(pakostnice).
Poúrazová
rehabilitace,
pooperační
rehabilitace po ortopedickém a neurochirurgickém zásahu,
chronické gynekologické a urologické záněty.
Pitná kúra: kůru lze užívat na chronické žaludeční vředy,
chronické katary žaludku, poruchy a katary střev a
zažívacího traktu, inervační poruchy funkce žaludku. Při
pitných kúrách se využívá žlučopudný účinek hořčíku,
projímavý účinek hořké soli a účinek vápníku ke zmírnění
zánětů. Vodu při pitné kúře se doporučuje používat 1 - 2 dl
před jídlem, v přiměřené teplotě. Pije se pomalu, po
doušcích! Pítko je v hale. Použití vody doporučujeme
konzultovat s lékařem.
Inhalace: chronický katar dýchacích cest.
Léčebné lázně Bük se staly jedněmi z nejznámějších a
nejpopulárnějších léčebných lázní v Evropě. V současnosti
se jedná o druhé největší lázně v Maďarsku. Lázně
zaujímají plochu 14 ha s nabídkou 27 bazénů s celkovou
2
vodní hladinou větší než 5 100 m . Voda v léčebných
bazénech má teplotu 32-38°C, teplota vody v plaveckých
bazénech je mezi 26 a 28°C. Komplex skluzavek
dostupných zdarma ve vás zanechá nezapomenutelné
zážitky. V Rekreačním parku můžete regenerovat ze své
každodenní únavy v tichém, klidném a zeleném prostředí.
Zastřešené zážitkové koupele v Parku jsou otevřeny
celoročně a nabízejí osvěžení všem generacím hostů.
Přímo v Bükfürdő je řada restaurací a snack-barů.
Zákazníci mají k dispozici zdarma lehátka, hračky, pohovky
a místnost pro maminky s dětmi. Oddělené pohovky,
galerie v prvním poschodí a odpočívárny s venkovními
slunečnými terasami přispívají k pocitu soukromí, klidnému
zotavení a pohodlnému odpočinku.

CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální
4. Stravování
situace.

Ubytování je zajištěno 4x v hotelu Apartmanhotel v Büku ve V ceně zájezdu jsou zahrnuty 4x snídaně a 3x večeře
(večeře není 3. den). Nápoje nejsou v ceně večeří
2 - 3lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.
zahrnuty.

5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na
pěší výlety. Klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování
s ochr. faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro
případ horšího počasí, pro adventní termíny doporučujeme
teplé oblečení. Doporučujeme s sebou župan a velký ručník
/ osušku do lázní. Základní léky - acylpyrin, endiaron,
paralen, jodisol apod. a léky trvale užívané.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
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.
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do
zahraničí svůj 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.

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
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.
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 2020)
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží
na vedoucím zájezdu, počasí a individuálním výběru
každého klienta.
8. Pojištění
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC.
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
Orientační kurz 100 HUF = 7,416 Kč (30.10.2020)
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Graz - Schlossberg - 1 jízda Schlossbergbahn a 1 jízda
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
Schlossberglift - 4,2 €. Pouze jízda nahoru Schlossberglift zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
1,3 €, Zbrojnice - 9 €.
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději
Hrad Riegersburg - 6 €.
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 210 Kč / os.
Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně,
Semmeringbahn v úseku Payerbach - Semmering – cca
tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu
8 €.
v zahraničí.
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže
Okružní plavba po Neziderském jezeře - 9 €.
uvedené informace:
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
Eisenstadt – Kalvárie – 4 €, zámek Esterházy – 12 €.
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
Ötscher Graben – 4 €.
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
Lázně Bükfürdö – bazény (zóna I) po 15. hod. –
případně na začátku zájezdu od průvodce.
2 200 HUF, celodenní vstupné 2 800 HUF, Saunový svět
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
(zóna II) - 3 hod. 2 500 HUF, Zážitkové lázně (zóna II) smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
celodenní vstupné 2 800 HUF, po 15. hod. 2 200 HUF, po
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na
17. hod. 1 500 HUF. Kombinované vstupné: zóny I + II + III
začátku zájezdu od průvodce.
- celodenní vstup - 5 700 HUF, kterékoliv 2 zóny –
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
4 400 HUF, odpolední kombinovaný lístek (od 15.hod.) uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna
3 500 HUF. Půjčovné: uzamykatelná skříňka - 500 HUF.
v ČR tuto částku uhradí).
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
Celková orientační částka na vstupy je cca 55 € a
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
6 500 HUF (záleží na množství návštěv term. lázní –
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný

počítán jeden celodenní
uzamykatelná schránka).

vstup

do

zón

I+II+III+ průsmykem
SEMMERING ve výšce 897 m.
Jako
významná technická památka byla trať zapsána do
seznamu
UNESCO.
Vycházka
na
vyhlídky
Fakultativně: výlet 5. den – 250 Kč (výlet se uskuteční při Doppelreiterwarte a 20-Schilling Blick, odkud se naskýtá
min. počtu 20 os.).
pohled na část trati a některé z viaduktů, cesta vlakem.
Vstupy během tohoto fakult. výletu: celkem cca 4 000 HUF Odpoledne návštěva rakouského města EISENSTADT,
(tato částka není zahrnuta v celkové částce na vstupy které je metropolí Burgenlandska a nachází se zde dům J.
Haydna a ZÁMEK ESTERHÁZY – jeden z nejkrásnějších
uvedené výše).
Pannonhalma - opatství 2400 HUF.
barokních zámků v Rakousku (Zrcadlová síň, Malý čínský
Györ - Sídlo kapituly 500 HUF, Knihovna, klenotnice salón, koncertní Haydnův sál aj.).
4. den – Výlet k NEZIDERSKÉMU JEZERU, jehož značná
800 HUF, Muzeum v bazilice 500 HUF.
část je národním parkem s pěknou přírodou plnou
10. Počet klientů nutných k odjetí
ojedinělých druhů rostlin a více než 300 druhů ptactva,
prohlídka romantických městeček blízko jezera. Prohlídka
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň
MÖRBISCH AM SEE – malebná vesnička, ve které se
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před
vyrábí výtečné bílé víno. Úzké uličky s bílými domečky,
odjezdem.
které jsou ověšené květinami, tvoří romantická zákoutí.
Okružní vyhlídková plavba po jezeře s nádhernými
zákoutími národního parku NEUSIEDLER SEE. RUST –
11. Pěší trasa
půvabné město se zachovalým historickým jádrem s řadou
Ötschergraben - čas na pěší trasu je cca 4-4,5 h, jsou dvě renesančních a barokních budov. Odpoledne zastávka
v ŠOPRONI – nejkrásnějším středověkém maďarském
varianty.
připomínajícím
svojí
gotickou
a barokní
Var. 1: tam a zpět stejnou cestou - Wienerbruck - městě,
Ötscherhias - cca 2 h jedna cesta, prvních 1,5 km architekturou Český Krumlov.
pohodlné (30 min.), mírné stoupání a klesání, poté asi 120 5. den – Pobyt v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH BÜK nebo
m prudké klesání - schody, tunýlky, cca 20 min., pak fakultativní výlet – KLÁŠTER PANNONHALMA – jeden
pohodlná cesta cca 2,5 km, 1 h k chatě Ötscherhias, cca 50 z největších kulturních skvostů Maďarska, zapsaný na
m stoupání - místy úzká cesta po lávkách, pozor na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Toto
benediktinské opatství se pyšní skvostnými interiéry.
závratě. Stejnou cestou zpět, celkem tedy 4 h, 9 km.
Cestou zpět zastávka v městečku GYÖR.
Var. 2: celá trasa - Wienerbruck - Ötscherhias - 6. den - Přejezd do rakouských Alp. Návštěva poutního
Mitterbach. Cca 2 h cesta k chatě Ötscherhias, stejná jako místa MARIAZELL. Poté do rakouského národního parku
ÖTSCHER-TORMÄUER. Pěší vycházka divokou alpskou
u var. 1.
soutěsek
(„OTCOVY
PŘÍKOPY“),
peřejí
Od chaty Ötscherhias (674 m n.m.) stoupání 150 m na 824 krajinou
m, pak střídavě mírné klesání a stoupání na 781 m, 2,1 km a vodopádů (vodopád LASSINGFALL). Příjezd do Prahy
cesty k nádrži. Podél nádrže 3,9 km na parkoviště v pozdních večerních hodinách.
v Mitterbachu. Celá trasa 11 km, 4,5 h, jen krátká pauza.
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 ve večerních hodinách.
2. den – Ráno prohlídka rakouského města GRAZ (Štýrský
Hradec) - metropole Štýrska, která byla mezi hlavními
centry vlády Habsburků. Půvabné historické jádro Alstadt je
zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní
je přeměněno v malebnou pěší zónu. Můžete obdivovat
harmonické prolínání gotiky, renesance, baroka a moderní
architektury při pěší prohlídce i užít si výhledy z vrcholku
Schlossberg. Průjezd typickou malebnou štýrskou krajinou
k HRADU RIEGERSBURG. Prohlídka exteriéru hradu,
z jehož nádvoří je nádherný výhled do okolní krajiny.
Zastávka u lázní BAD BLUMAU, které jsou mistrovským
dílem Friedensreicha Hundertwassera. Přejezd na
ubytování do maďarských LÁZNÍ BÜK.
3. den - Ráno ŽELEZNIČNÍ DRÁHA SEMMERING - první
skutečná horská dráha na světě vedoucí dramatickou
krajinou, několika tunely a přes řadu odvážných viaduktů

