Orientační ceny ve Francii: bageta malá od 0,75 €, velká
1,50 €, plněný rohlík 1,50€, mléko 1,90 €, sýr 350 g 1,503,50 €, dobré víno 4,50 -7 €, balená voda 1,5l 0,50 €, pivo
 ZELENÝ RÁJ FRANCIE
č. záj. 287
3,50 €, limo 1,90 €, zmrzlina 2 €, obložená bageta od
4,50 €, ovoce, rajčata od 2,5 €/kg, menu v restauraci od 171. Odjezdy - čtěte pozorně!
18 €, káva 2-4,50 €; pohlednice od 0,50 €, známka 1 €, WC
Zelený ráj Francie – předpokládaný odjezd z Prahy – ve 0,70 €.
12.00 hod. Místo odjezdu z Prahy bude upřesněno
5. Důležité osobní věci
v pokynech cca 14 dní před zájezdem.
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Teplé oblečení, klobouk
Další možná nástupní místa: Beroun, Plzeň, popř. další dle a brýle proti slunci, deštník. Základní léky - acylpyrin,
dohody. Možnost svozu z Hradce Králové a Pardubic od endiaron, paralen apod. a léky trvale užívané, náplasti,
6 osob (uskutečnění svozu negarantujeme).
obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
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Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
6. Zabalení zavazadel
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu
autobusu.
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
naložena).
2. Doprava
7. Cestovní doklady
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc.
základě platného cestovního pasu nebo občanského
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je
vybaven průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
dovolena chůze po busu.
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít
3. Ubytování
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při
Ubytování je zajištěno v hotelích typu Premiére Classe cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí EU
apod. Tyto hotely tvoří moderní typizovanou síť hotelů po cestovní pas nebo občanský průkaz).
celé Francii. Pokoje se skládají z manželského dvoulůžka, Z České republiky lze vycestovat pouze s platným
nad kterým je umístěno patrové třetí lůžko. Všechny pokoje cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské
mají vlastní příslušenství. Možnost 1/3 pokoje pro rodiny na unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
vyžádání v CK, pokoje jsou poměrně malé.
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz (jen
Nejčastější schéma ubytování - v oblastech těchto měst: se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000).
2x tranzitní hotel na okraji Cahors, 1x hotel v oblasti Milau, Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
1x hotel v oblasti Alés.
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
vlastní cestovní doklad při sobě!!!
Příplatek - 1/1 pokoj - 3 500 Kč (zde povinný při Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup
nedoobsazení).
cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito
zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
4. Stravování
8. Pojištění
Stravování je u tohoto zájezdu vlastní.
Upozorňujeme, že v typizované síti hotelů typu Premiére
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
Classe se nesmí vařit, ani nelze používat rychlovarné
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
konvice, na pokojích nejsou lednice.
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni
Příplatky:
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním
4x snídaně - 800 Kč. Jedná se o lehké kontinentální
léčebných výloh.
snídaně formou francouzského bufetu (káva, čaje,
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
čokoláda, bagety, topinkové chleby, bábovky, magdaleny,
připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v
jablečná přesnídávka, jogurt, džus, marmelády, med,
ceně 250 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze
obyčejné a slané máslo).
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na
Doporučujeme si zajistit snídaně předem, hotely jsou
celou dobu pobytu v zahraničí.
situovány na okrajích měst a ráno se ve Francii nedá
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže
snídaně sehnat ani v blízkosti těch, které jsou blízko centra,
uvedené informace:
a program je bohatý – ráno nemají řidiči možnost podávání
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
teplých nápojů.
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
2x večeře – 1 300 Kč. Doporučujeme, vybíráme výhradně
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte
francouzskou kuchyni, většinou i s vínem. Průvodkyně je
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK.
odborník na gastronomii, večeře je i poznávacím zážitkem.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
V rámci programu se lze účastnit ochutnávky vín i sýru
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
rokfór s možností nákupu.
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny.
Průvodce doporučí na jednotlivých místech, kde je možné
si zajistit večeři v supermarketu nebo v jiném hotelu.

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
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)
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
poskytne předem v autobuse. 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, učitelskou průkazku ITIC apod. a často lze
uplatňovat skupinové slevy od 20 os.
ROCAMADOUR: výtah - 4,60 €
jeskyně Peche-Merle 13 €
CAHORS, ochutnávka vína a místních delikátních paštik
6€
CONQUES: klenotnice 6,50 €
ROQUEFORT: tlumočená exkurze a ochutnávka 10 €
LYON: lanovka 3 €

Doporučená orientační částka na vstupy je cca 60 €.
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.
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 v poledních hodinách.
2. den - COLLONGES-la-ROUGE, jedna z nejkrásnějších
vesnic ve Francii. Středověké poutní místo na
Svatojakubské cestě ROCAMADOUR (UNESCO), “město
zázraků“, zámek, 7 kostelů nad řekou, turistika v údolí.
3. den - Historické město CAHORS (UNESCO), opevněný
most Pont Valentré, unikátní katedrála, ochutnávka
skvělého černého vína Cahors. Vesnička St-CIRQLAPOPIE - pohádka středověku. Turistika v údolí řeky Lot,
pískovcové převisy, pravěká jeskyně PECH-MERLE
s malbami modrých koní. Návrat do Cahors, individ.
možnost večeře.
4. den - FIGEAC (UNESCO) se středověkým centrem,
rodiště a muzeum slavného archeologa Champolliona
(Rosettská deska). CONQUES (UNESCO) - proslulé poutní
místo, krásná kamenná zákoutí se středověkou
atmosférou, románská katedrála, unikátní pokladnice.
RODEZ nad řekou Aveyron, unikátní katedrála, biskupský
palác, zajímavé domy ze 16. st. Přejezd přes most Millau,
nejvyšší v Evropě, technický zázrak. Fakult. večeře.
5. den - Vesnice ROQUEFORT SUR SOULZON, proslulá
pravým roquefortským sýrem, exkurze s ochutnávkou.
MILLAU - pohledy na most z městečka. Kaňonem řeky
TARN s vyhlídkami. STE-ENIMIE - středověká vesnice nad
řekou Tarn, možnost koupání.
6. den - Kaňon řeky ARDECHE, brána Pont-d’ Arc a cesta
nad kaňonem s fotozastávkami, ráj pro fotografy. LYON
(UNESCO) - pravá mekka gurmánů, historické centrum,
staré město Vieux Lyon, bílá basilika Notre Dame de
Fourviere nad městem, antické vykopávky a divadlo, parky
s výhledy na celý Lyon, fakult. večeře na rozloučenou,
večer odjezd.
7. den - Návrat do Prahy odpoledne.

