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Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní
pas při sobě!!! Do všech zemí mimo EU je nutno mít
s sebou platný cestovní pas, jehož platnost je minimálně
1. Odjezdy – čtěte pozorně!
6 měsíců po návratu ze zahraničí.
Moskva a zlatý prsten Ruska – časy letů budou upřesněny Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla
ukončena 26. června 2012. Od tohoto data musí mít
v pokynech cca 10-14 dní před zájezdem.
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při
2. Doprava
cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
Rusko není členem EU.
V ceně zájezdu jsou zahrnuty transfer z / na letiště, Doporučujeme pro případ ztráty cestovního dokladu vézt
okružní jízda Moskvou a doprava autobusem dle s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy
programu.
uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném
zavazadle. Kopie je nutné si připravit před odevzdáním
3. Ubytování
pasu do naší CK k vyřízení víz.
CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle aktuální
!!! Vízum do Ruska: Vaše pasy budeme potřebovat v
situace.
Ubytování je zajištěno 5x v hotelích kategorie 3* ve naší CK cca 1-1,5 měsíce před odjezdem + formulář
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Ubytování vyplněný na webových stránkách, následně vytištěný a
je zajištěno 3x v Moskvě, 1x v Jaroslavli a 1x ve Vladimiru. podepsaný (přesné pokyny od nás obdržíte dopisem cca
3lůžkový pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. 2 měsíce před zájezdem).
Formulář je nutné vyplnit zvláště pečlivě, bez chyb a
pokoj s přistýlkou.
nesmí chybět žádná kolonka, která by měla být vyplněna.
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Příplatek: 1/1 pokoj – 2 400 Kč/os. (povinný při
Poplatek za vyřízení víza (pro občany ČR, s českým
nedoobsazení).
pasem) - 1 990 Kč.
4. Stravování
Pozor na čísla pasů - musíte uvést již na přihlášce,
V ceně je zahrnuta 5x snídaně formou bufetu, ostatní pokud máte více pasů, uveďte to číslo pasu, se
stravování je vlastní. Snídaně jsou v hotelové jídelně.
kterým budete cestovat do Ruska.
Ostatní stravování je vlastní, orientační cena za večeře v
levnějších bufetových restauracích je cca 160 RUB vč. !!! Již při přihlášení na zájezd zkontrolujte, že Váš pas
nápojů.
má platnost minimálně 6 měsíců po návratu a jsou
v něm volné 2 proti sobě ležící stránky a ještě stránka
Příplatek: 5x večeře – 1 500 Kč. Večeře jsou podávány následující. !!!
v hotelové jídelně.
Pas Vám bude předán až průvodcem na začátku
V Rusku není voda z kohoutku bez převaření vhodná k zájezdu na letišti. Pokud plánujete další cestu do
pití. Doporučujeme kupovat balenou vodu.
zahraničí (země mimo EU) v období cca 2 měsíce před
zájezdem, prosíme, informujte nás v dostatečném
5. Důležité osobní věci
předstihu. Popřípadě Vám doporučujeme vyřídit si
Rusko je v časovém pásmu GTM +3, tudíž je zde o dvě druhý pas.
hodiny více než v České republice.
Jedny pohodlné boty na prohlídky, menší příruční
batůžek. Klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s
ochr. faktorem, repelent, deštník nebo pláštěnka, teplejší
oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky –
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy,
jodisol apod. a léky trvale užívané. V létě bývá obvykle
teplo, ale zejména v Rusku může být chladněji a je nutno
počítat i s případnými dešti.
Pro vstupy do památek – kostelů - doporučujeme mít
sebou: šátek nebo šálu, ženy – delší sukně, muži – dlouhé
kalhoty.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity
zavazadel budou upřesněny v pokynech k odletu.
Max. hmotnost zavazadla k odbavení je většinou 23kg,
kabinového zavazadla 10kg, bude upřesněno v pokynech
k odletu.

8. Pojištění
Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu.
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.
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.

Možnost platba kartou v Rusku:
V supermarketech, větších obchodech nebo hotelových
restauracích je bez problému možno platit kartami Visa
nebo Master Card. Ve stáncích, malých obchodech nebo
menších restauracích nejsou karty přijímány.
Doporučujeme výměnu rublů předem v ČR.
Orientační ceny vstupů:
- Moskva – chrám V. Blaženého - 1000 RUB
- Moskva – Treťjakovská galerie - 500 RUB
- Moskva – Puškinova muzea - 300 RUB
- Moskva – Kolomenskoje vstup do parku zdarma, vstup
do muzea - 400 RUB
- Moskva – Novoděvičí klášter – hřbitov - 300 RUB
- Sergijev Posad – Trojickosergijevský klášter – vstup
zahrnut v ceně zájezdu
- Rostov Veliký – Kreml – vstup zahrnut v ceně zájezdu
- Jaroslavl – bazilika Proměnění Páně – vstup zahrnut
v ceně zájezdu
- Suzdal – Muzeum dřevěné architektury – vstup zahrnut
v ceně zájezdu
- Suzdal – Kreml, klášter a katedrála – vstup zahrnut
v ceně zájezdu
- Vladimir – Uspenská a Dmitrijevská katedrála – vstup
zahrnut v ceně zájezdu
- Vladimir – Zlatá vrata – vstup zahrnut v ceně zájezdu
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
Fakultativně lze připojistit vyšší storno za 200 Kč/os.,
potom je limit plnění u storna max. 40 000 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.
9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2018)
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.
Orientační kurz: 100 RUB = 34,364 Kč (29.11.2018).

Přestože jsou výše uvedené vstupy zahrnuty v ceně
zájezdu, může se stát, že na místě bude požadován
poplatek za místního průvodce s licencí ve výši cca
5 € / 300 RUB / os. V opačném případě by vás náš
průvodce informoval před vstupem a objekt byste si
procházeli individuálně. Přesné informace obdržíte od
průvodce dle situace.
Příplatky fakultativně:
Moskva - Zbrojnice moskevského Kremlu +
Diamantový fond + návštěva teritoria moskevského
Kremlu - cena 2 000 Kč (zahrnuje návštěvu všech tří
expozic). Nutná rezervace již při přihlášení.
Vedle "tradiční" návštěvy moskevského Kremlu, tj.
prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15. - 17. století,
je zde možnost navštívit také "Zbrojnici" moskevského
Kremlu, kde kromě sbírky zbraní jsou k vidění slavnostní
kočáry, vzácné textilie, panovnické trůny a nejstarší
korunovační klenoty ("Monomachova čapka"), dary cizích
panovníků ruským carům, sbírka stříbrných nádob i
známá sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy
Faberge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, který
byl dříve určen jen pro státní návštěvy SSSR a Ruské
federace, shromažďuje vedle ukázek zlata a diamantů v
přírodní podobě také práce klenotníků 18. - 20. století, mj.
také korunovační klenoty carevny Kateřiny II. Veliké,
kterými byli korunováni všichni další ruští panovníci.
Fotografování je dovoleno pouze v exteriérech Kremlu, tj.
nikoliv v interiérech chrámů, Zbrojnici a Diamantovém
fondu.
Doporučená orientační částka na vstupy a kapesné je cca
cca 2 000 RUB (tato částka je v případě zakoupení všech
fakult. vstupů předem v ČR za koruny) - není podmínkou
všechny vstupy a fakultativní výlety absolvovat.
Doporučujeme s sebou finanční rezervu pro případ
nenadálé situace, nutného zdravotního ošetření apod.

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 – Odlet z Prahy. Přílet do MOSKVY, transfer do
hotelu, ubytování. Večerní procházka městem.
2. den – MOSKVA, dopoledne návštěva moskevského
Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských
i náboženských
staveb,
chrámy
Blagověščenský,
Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální
Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky –
korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem
Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů.
Návštěva Zbrojnice Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou
uloženy poklady ruských carů a knížat, carské
korunovační insignie. Návštěva unikátního Diamantového
fondu s korunovačními klenoty Romanovců, obřími
drahokamy, zlatými nugety a největšími diamanty světa.
Odpoledne okružní jízda městem – Rudé náměstí, Kreml,
Park vítězství s Muzeem Velké Vlastenecké Války,
přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem,
universitou M. V. Lomonosova, ateliéry Mosfilmu nebo
Palácem pionýrů, sportovní komplex Lužniki, Novoděvičí
klášter, hlavní sídlo vlády Bílý dům, největší pravoslavný
chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice
Starý Arbat.
3. den – MOSKVA - unikátní skanzen ruské architektury
Kolomenskoje. K vidění je tu chrám Nanebevstoupení
Páně – Bílý sloup (UNESCO) postavený na počest
narození Ivana Hrozného nebo původní carský palác,
dnes největší dřevěný palác na světě. Zjistíme, proč je
moskevské metro považováno za světově nejkrásnější.
Většina stanic je přímo podzemními paláci s impozantním
interiérem zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště
pozoruhodnými jsou stanice Komsomolská, Kurská nebo
Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO),
největšího klášterního komplexu Moskvy s velkolepou
barokní
zvonicí
a Chrám
Smolenské
ikony
Bohorodičky. Volitelně návštěva Treťjakovské galerie
od roku 1856 sbírky nejslavnějších ruských umělců,
popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění. Jeho
velkou atrakcí je Priamův poklad z trojských nálezů H.
Schliemanna.
4. den – Pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD, je
nejúchvatnějším místem Zlatého kruhu, představuje
ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský
klášter (UNESCO) platí za nejvýznamnější klášter Ruska.
Kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý
barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv.
Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám
Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne
krátce navštívíme ROSTOV VELIKÝ, na břehu jezera
Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme
především na soubor staveb Rostovského kremlu
se sousední zvonici s 15 zvony. Večer ubytování v hotelu
ve městě JAROSLAVL.
5. den: JAROSLAVL(UNESCO), město ve znamení
medvěda, na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním
z nejstarších ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně
dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším.

Právě z této doby se zachovalo jeho historické jádro.
Během prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník
Jaroslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný
klášter Proměnění Páně, nebo refektář s kaplí Vzkříšení.
Odpoledne město SUZDAL. Pitoreskní zelené lány
s pasoucím se skotem hned v sousedství starobylých
klášterů a Kremlinu. Uvidíme Kreml, chrám Narození
Panny Marie a zajímavé Muzeum dřevěné architektury.
Večer se ubytujeme v hotelu ve městě VLADIMIR.
6. den: Město VLADIMIR (UNESCO)bylo od 12. stol.
sídelním městem Vladimirsko-suzdalského knížectví.
Z jeho památek nás především upoutá Uspenskij klášter
se dochovanými freskami z 12. století., Zlatá vrata,
součást Vladimirské pevnosti. Odjezd do Moskvy na
letiště a následný odlet do Prahy.
Zájezd provází: PhDr. Tomáš Jeřábek

