Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu
autobusu.

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.

2. Doprava a trasa zájezdu

8. Pojištění

je zajištěna dálkovým autobusem s klimatizací s možností
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se
do autobusu pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je
přes noc.
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní
situace po trase) - mezi 8.-10.hod.

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 250 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.
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
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TO NEJLEPŠÍ ZE SAVOJSKA č. záj. 284

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
To nejlepší ze Savojska – čas a místo odjezdu budou
upřesněny cca 14 dní před zájezdem.
Orientační čas odjezdu z Prahy - stanice metra B Stodůlky – 21.00 hod.
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.

3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální
situace.
Ubytování je zajištěno 2x v oblasti Annecy a 2x v oblasti
Grenoblu. Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím.
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 000 Kč / os. (povinný při
nedoobsazení).
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 4x snídaně, ostatní stravování
je vlastní.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky, pro výlety v horách
doporučujeme jedny pevné boty. Plavky, klobouk a brýle
proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího
počasí a teplé oblečení pro výjezd na Aig. du Midi. Základní
léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy
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. !!!

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba
základě platného cestovního pasu nebo občanského Vám poradí, jak dále postupovat.
7. Cestovní doklady

Les–Bains
k významnému
savojskému
klášteru
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské HAUTECOMBE. Jedno z nejvíce navštěvovaných míst
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
Savojska. Po návštěvě možnost relaxace a vykoupání
v jezeře nebo posezení v místních restauracích. Návštěva
9. Orientační ceny vstupného
zámku TOUVET. Pozoruhodné zámecké zahrady jsou
zařazeny mezi historické francouzské památky. Nocleh.
5. den - Návštěva výrobny světoznámého likéru
(z roku 2018)
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový CHARTREUSE, který se vyrábí ze 130 horských bylin.
přehled, ne všechna místa v městech musí být Výjezd
autobusem
do
druhého
nejvýznačnějšího
realizována, záleží na vedení prohlídky jednotlivými francouzského poutního místa NOTRE DAME DE LA
průvodci a individuálním výběru každého klienta.
SALETTE, které leží v nadmořské výšce 1800 metrů. Zde
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou je možná turistická procházka s jedinečnými výhledy na
průkazku ISIC.
okolní krajinu – masiv Dévoluy, vzdálené jezero Sautet
a horu Mont Aiguille v masivu Vercors.
Odpoledne
Lanovka na Aiguille du Midi (pouze za velmi pěkného prohlídka starého centra GRENOBLU. Možnost výjezdu
počasí) – 61,5 € nebo vlak Montenvers (zpáteční) a lanovkou na opevněnou horu Fort de la Bastille, ležící na
návštěva jeskyně Grotte de Glace – 32,5 €
křižovatce tří údolí. Krásný výhled na město, soutok řek
Hrad Menthon – Saint Bernard - 8,5 € (do 16 let 4 €)
Isery a Drac a vzdálený masiv Mont Blanku. Fakultativně
Zámek Touvet - 8,5 €
návštěva grenobelského muzea, bohatá sbírka malířů
Lanovka Grenoble – Fort Bastille – 8,7 € zpáteční, 5,6 € 19. a 20. století. Nocleh.
6. den - Přejezd do CHAMONIX, celodenní pobyt – výjezd
1 cesta
zubačkou Montenvers k ledovci MER DE GLACE,
Hrad Ripaille – 9 € zámek, 3 € degustace
variantně výjezd kabinou na AIGUILLES DU MIDI nebo na
Soutěska Gorges du Fier – 5,7 €
Opatství de Hautecombe – 3,5 €
Le Brevent, možnost turistiky. Fakultativně večeře –
Loď Aix Les Bains – L´Abbaye de Hautecombe – 15,5 €
savojské speciality. Noční přejezd.
7. den - Příjezd v dopoledních hodinách.
Hrad Chillon – 10 CHF
Celková orientační částka na vstupy a lanovky je cca
130 € + cca 10 CHF.
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 večer. Noční přejezd.
2. den - Návštěva hradu CHILLON ležícího na břehu
Ženevského jezera, který patří k nejnavštěvovanějším
památkám Švýcarska. Přejezd do Francie a návštěva
zámku RIPAILLE, možnost degustace renomovaných
bílých vín. Návštěva starobylého městečka YVOIRE
ležícího na břehu jezera, které patří mezi nejkrásnější
francouzské vesničky. Návštěva obdivuhodné zahrady
JARDIN DES CINQ SENS. Nocleh.
3. den - Návštěva opevněného hradu MENTHON–SAINT
BERNARD tyčícího se nad jezerem Annecy. Návštěva
soutěsky GORGES DU FIER, která vám nabídne
úchvatnou podívanou vysokých a úzkých skalních stěn
s visutými terasovými chodníky. Prohlídka malebného
městečka ANNECY položeného u stejnojmenného jezera.
Nádherné město má starobylý střed se spoustou podloubí
a úzkých uliček. Nocleh.
4. den - Největší přírodní jezero Francie – LE BOURGET
schované mezi dvěma horskými masivy. Výlet lodí z Aix–

