BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 44


ANGLIE, WALES, SKOTSKO

č. záj. 226

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Termíny: 29.6.-7.7., 3.8.-11.8. a 17.8.-25.8.:
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul.,
zastávka MHD Stodůlky.
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP,
Nové Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po
schodech nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové
Butovice, Velká Ohrada.
Čas odjezdu - 13.00 hod.

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
Termín: 20.7.-28.7.
Stanoviště: Praha – od stanice metra B - Nové Butovice,
zastávka nočního busu (nad metrem) na Bucharově ul, ze
zastávky uvidíte naproti na budově nápis Jupiter. V metru
je nejlépe jet v prvním vagonu, vystoupíte po schodech
směr Petržílkova ulice, Bus, Taxi, Bus Motol, Bavorská.
Proti výstupu z vestibulu metra jsou eskalátory směr
Petržílkova ul., Bucharova ul., Zájezdová doprava. Jimi
vyjedete přímo na Bucharovu ul., kde je Vaše odjezdové
místo.
Čas odjezdu - 13.00 hod.

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: Praha – Plzeň - Rozvadov - přejezd
SRN - přejezd Belgie - Calais - přejezd La Manche.
Přejezd kanálu la Manche je v 90 % trajektem, v 10 %
Eurotunelem.
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní
situace po trase a dle času trajektu z Velké Británie do
Francie): 23.30 – 01.30 hod.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle
momentálních podmínek.
3. Ubytování
3x je ubytování zajištěno v anglických rodinách (WiFi
většinou k dispozici není) ve 2lůžkových pokojích v oblasti
Stirling/Tullibody. Tento typ ubytování umožňuje lépe
poznat život ve Velké Británii, ale vyžaduje zvýšenou
trpělivost a toleranci účastníků při ubytovávání. V každé
rodině jsou ubytovány 2-3 dvojice, příp. trojice.
Příslušenství je společné pro všechny pokoje. U zájezdů
je možnost ubytování rovněž ve 3lůžkovém pokoji pro
trojice. Ubytování v rodinách je zajištěno 2., 3. a 4. noc.

3x je nocleh zajištěn v hotelích typu Ibis budget
(k dispozici je WiFi), pokoje jsou s vlastním
příslušenstvím.
1/1 pokoj na tomto zájezdu není možný.
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 3x polopenze při ubytování v
soukromí. Snídaně většinou zahrnují: cereálie, bílý toust,
marmeládu, kávu, čaj, někdy džus. Večeře mají většinou
jen hlavní jídlo, polévku ne, po hlavním jídle ale bývá
dezert nebo ovoce. K večeři většinou také bývá k dispozici
voda, káva nebo čaj.
Příplatek: 3x snídaně – 525 Kč/os.
5. Důležité osobní věci
Je třeba mít s sebou redukci do zásuvek - nelze použít
naše el. spotřebiče.!
Ve Velké Británii je čas posunut -1 hodina oproti
středoevropskému času.
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle
proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,
repelent. Pro ubytování v rodinách je nutné mít s sebou
ručníky. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího
počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod.
a léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti
bolesti.
UPOZORNĚNÍ!!! Ve Velké Británii je zakázáno držení
kapesních nožů a plynových sprejů. Již mnohokrát se
stalo, že i přes upozornění, byly takovéto nože klientům
zabaveny. Často hrozí i konflikt s policií.
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. !!! Nevozte kartony
vod nebo piva, nebudou převzaty k přepravě.
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
330 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 lékařské
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
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 Britské libry (GBP): 1 GBP = 29,855 Kč
(13.11.2018).
Londýn - výběr (závisí na každém klientovi individuálně,
která místa bude chtít navštívit): Tower – 24,80 GBP,

Tower Bridge – 9 GBP, Westminster Abbey – 20 GBP
(v neděli – pouze za účelem účasti v bohoslužbách – pro
jednotlivce zdarma), Houses of Parliament – 17,5 GBP
(vstup většinou pouze v sobotu), Královská kaple –
6 GBP, věž – 2,7 GBP, loď po Temži jednosměrný /
zpáteční Tower – Westminster 8,40/11 GBP, St. Paul
16 GBP (v neděli – zdarma, ale bez vstupu na věž
v neděli), Buckingham Palace – 23 GBP, Londýnské Oko 30 GBP, Muzeum Madam Tussaud - 32 GBP, HMS
Belfast – 15 GBP, městská doprava - síťová jednodenní
bus + metro zóna 1+2 - 9 GBP.
York - Minstr – 10 GBP (Minstr + věž 15 GBP), Vikingské
muzeum – 10,25 GBP, National Railway Museum –
zdarma.
Hadriánův val – 6 GBP
Hrad Urquhart – 8,50 GBP
Hrad Stirling – 13,50 GBP
Loch Ness – muzeum – 6 GBP
Edinburgh Castle – 17 GBP, Holyroodhouse - 14 GBP
Hrad Caernarvon – 8,60 GBP
Hrad Conwy – 8,95 GBP
Chester – katedrála donation – 3 GBP
Salisbury – 6,50 GBP
Stonehenge: Dospělí - 17,50 GBP, dítě 5 – 15 let 10,50 GBP, Senior nad 60 let a student se studentským
průkazem – 15,80 GBP.
Tato návštěva se předem objednává pro všechny
klienty. Jestliže nemáte o prohlídku zájem, kontaktujte
obratem naši CK.
Kolín - katedrála – 2,5 €, termální lázně - 2 hod. – 16,5 €,
22,5 € - 4 hod., nutné plavky a ručník s sebou, na místě
nelze zapůjčit. Jízdné U-Bahn max. 4 stanice - 2x 1,7 €,
celodenní síťová jízdenka na bus + tramvaj + metro –
6,3 €, ZOO – 19,5 €, zahradní železnice v Rheinpark 2,5 €, lanovka mezi termálními lázněmi a ZOO - 4 € jedna
jízda, 6 € zp.
Celková orientační částka na vstupy je cca 140 GBP +
vstupy v Londýně dle výběru + cca 30 €.
U tohoto zájezdu se plánuje skupinová návštěva objektů,
kde vstupné by mělo činit na dospělou osobu cca
110 GBP, senior nad 60 let cca 95 GBP, dítě pod 16 let
cca 65 GBP. Konkrétní objekty, které se plánují pro
skupinovou návštěvu, sdělí průvodce klientům hned na
začátku zájezdu.
EUR výdaje: pro skupinu jen návštěva lázní v Kolíně nad
Rýnem - jednotná částka, cca 15 €.
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.
2. den – Prohlídka LONDÝNA – Big Ben, Houses of
Parliament, Downing Street, Westminster Abbey
(UNESCO), Trafalgar Square, Hyde Park aj. Nocleh v
hotelu.
3. den – YORK – působivé historické město. Impozantní
katedrála, kostel archanděla Michaela, zajímavé ulice se
středověkými domy. Zastávka u HADRIÁNOVA VALU –
památka na římskou vládu na ostrově. Příjezd do Skotska.
4. den – Okruh po skotské vrchovině. Zastávka
v pohádkové vesničce LUSS ležící na břehu jednoho
z nejkrásnějších jezer Skotska LOCH LOMOND. Průjezd
pohořím Grampian a přes vřesoviště RANNOCH MOOR
a fascinujícím údolím GLEN COE s krásnými přírodními
scenériemi, krátká procházka. Přes turistické středisko
FORT WILLIAM ležící na břehu mořského zálivu do
SPEAN BRIDGE – pěkné pohledy na zelená údolí,
skalnaté vrcholy a nejvyšší horu Skotska BEN NEVIS.
Ruiny hradu URQUHART, ze kterého je nádherný rozhled
na jezero LOCH NESS.
5. den – EDINBURGH (UNESCO) – metropole Skotska
považovaná za jedno z nejkrásněji položených měst.
Dominantní hrad, katedrála, Princess Street aj. Návštěva
středověkého městečka s hradem STIRLING.
6. den – Zastávka v GRETNA GREEN, vesnička
s kovárnou proslulou pořádáním skotských svateb.
Návštěva přírodně zajímavé jezerní oblasti LAKE
DISTRICT. Turistické středisko KESWICK se zajímavými
zelenými domy je položeno na břehu nejkrásnějšího
jezera oblasti Derwenwater. Vyhlídková jízda podél
největšího jezera Windermere. Večerní LIVERPOOL
(UNESCO) – návštěva míst spojených se skupinou
Beatles (Penny Lane, Strawberry Fields, Cavern Club).
7. den – Návštěva národního parku SNOWDONIA s
krásnými jezery a nejvyšší horou Walesu Snowdon. Hrad
CAERNARFON patřící k nejlépe dochovaným hradům v
Evropě, na kterém byl roku 1969 korunován princ Charles
Princem z Walesu. CONWY – městečko, ve kterém
zaujmou dochované hradby, malé rybářské domky a
především mohutný hrad postavený králem Eduardem
I. CHESTER – jedno z nejzachovalejších historických
měst v Anglii.
8. den – STONEHENGE (UNESCO) – prehistorická
kamenná svatyně. SALISBURY – městečko se
světoznámou
katedrálou.
Zastávka
v
městečku
BRIGHTON – mezinárodní přímořské lázně s exotickou
budovou Královského pavilonu. Trajekt na pevninu.
9. den – KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) –
devítihodinová prohlídka města – románská bazilika sv.
Martina, gotická katedrála, římská věž z 1. stol. n.l. a další
významné památky. Příjezd do ČR v pozdních večerních
až ranních hod.
V případě neočekávané dopravní situace může být místo
Kolína nad Rýnem prohlídka jiného města po trase.

