BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 86


ČAROVNÉ POHOŘÍ TENNENGEBIRGE +
SOLNÁ KOMORA
č. záj. 305

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
PRAHA - Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl.
nádraží ČD, zastávka směr Brno - 05.30 hod.

Sraz účastníků je vždy 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).
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Příbram - Písek České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Solná Komora.
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní
situace po trase) – mezi 18.-20.hod.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
3. Ubytování
U všech zájezdů s lehkou pěší turistikou proběhne
ubytování až po skončení programu, tj. v odpoledních
nebo večerních hodinách. Mějte, prosím, připravené
věci na turistiku předem v příručním zavazadle.
CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle
aktuální situace za ubytování stejné kategorie.
V ceně zájezdu je 5x ubytování v hotelu Brückenwirt 3* v
Altenmarktu. Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s
vlastním příslušenstvím, balkonem, TV, fénem, safem.
Hotel má wellness centrum s bazénem, fitness, 2x týdně
sauna, 2x týdně parní lázeň. Wellness centrum je na ploše
2
170 m .

4. Stravování
Stravování je formou polopenze. Snídaně jsou formou
bufetu, večeře 3 chodové menu + salátový bufet. Nápoje
nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí na místě sami.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci
o náročnější výlety pohory, teleskopické hole). Túry jsou
v délce kolem 5 hod., po poradě s vedoucím zájezdu lze
zvolit lehčí variantu. Teplé oblečení vč. čepice a rukavic,
doporučujeme nepromokavou větrovku a dlouhé kalhoty,
svetr nebo mikinu, plavky, klobouk a brýle proti slunci,
krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník,
pláštěnka.
Do jeskyně Eisriesenwelt je nutné teplé oblečení!
Základní léky - acylpyrin, endiaron apod. a léky trvale
užívané. Pro zájezdy na hory doporučujeme dobře
vybavenou osobní lékárničku s náplastmi, obvazy,
elastickým obinadlem, jodisolem, léky proti bolesti, mastí
proti bolesti.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce
nebude naložena).

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
210 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 počasí a individuálním výběru každého klienta.
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC.
Přehled vstupů a lanovek - uvádíme plné vstupné, v
podstatě vždy jsou ceny nižší vzhledem ke skupinovým
slevám, možné jsou také dětské slevy.
Lanovka na vrchol Katrin - 19,5 € zp.
Lanovka Abtenau - Karkogelhütte – 11,4 € zp.
Lanovka Abtenau - Karkogelhütte + dolů letní bobovou
dráhou Sommerrodel - 12,5 €.
Soutěska Lammerklam – 4,5 €.
Vodopád Golling - 3 €.
Jeskyně Eisriesenwelt vstupné + lanovka - 24 €.
Lanovka Zauchensee - Gamskogelhütte – 14,5 € zp.
Lanovka Unterbergbahn – 25 € zp.
Lázně Amadé Altenmarkt – 16,5 € / 2 hod., 21,5 € / 4
hod., 26 € / celý den.
Celková orientační částka na vstupy a lanovky je cca
120 € (závisí na množství využitých lanovek a term. lázní).
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní
variantu v okolí místa pobytu. !!!
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. V poledne
příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY. Výjezd lanovkou na
VRCHOL
KATRIN.
Lehká
příjemná
procházka
s nádhernými výhledy na Solnou Komoru i ledovec
mohutného DACHSTEINU. Zastávka v centru malebného
lázeňského městečka BAD ISCHL, které proslavil pobyt
císařského páru Sissi a Františka Josefa I. Přejezd na
ubytování.
2. den – Z městečka
ABTENAU lanovkou k chatě
KARKOGELHÜTE. Odtud výstup lesní cestou, později
horskou pěšinou pod skalními velikány skupiny
TENNENGEBIRGE, k salaši GSENGALM s příjemným
posezením a úchvatnou vyhlídkou na alpské vrcholy.
Možnost vystoupit na vyhlídku s nádhernými pohledy na

vrchol GR. TRAUNSTEIN. Odvážnější mohou cestu
lanovkou zpět nahradit jízdou po letní bobové dráze.
SOUTĚSKA LAMMERKLAM -romantická procházka
vede kolem bouřlivé řeky mezi skalními rozvalinami.
Nejatraktivnější část soutěsky je tzv.“Tmavá soutěska“,
která je vklíněná do skály a působí tak dojmem malé
jeskyně.
Mnoho dojmů Vám přinese návštěva
VODOPÁDU GOLLINGER. Romantická vycházka vede
podél potoka Schwarzenbach až k úpatí vodopádu, který
spadá z výšky 75 m.
3. den – Výlet do údolí HINTERWINKL, které ohraničují
mohutné masivy GOSAUKAMM a DACHSTEIN. Příjezd
po mýtné silnici k salaši OBERHOFALM pod věhlasnou
dvouvrcholovou horu BISCHOFSMÜTZE. Zde je možnost
pěkných túr různé náročnosti, ať již k chatě
HOFPÜRGLHÜTTE nebo k jezeru ALMSEE a podél
potoka Warme Mandling.
4. den – Návštěva jedinečné přírodní zajímavosti –
JESKYNĚ EISRIESENWELT – rozsáhlý jeskynní systém
s celkovou délkou 42 km. Vchod do jeskyně je ve výšce
1641 m. K přístupu k jeskyni se využívá 2xlanovka a 2x
i lehká pěší turistika. Cestou si užijeme dechberoucí
výhledy na VYSOKÉ TAURY. V jeskyni uvidíme
impozantní halu, hrad, ledový palác Eispalast aj.
Odpoledne výjezd autobusem k chatě ARTHURHAUS
1502 m přímo pod jižní stěnu monumentálního
HOCHKÖNIGU. Pěší vyhlídková panoramatická cesta na
MITTERFELD ALM.
5. den - Výjezd k malebnému jezeru ZAUCHENSEE, dále
lanovkou k GAMSKOGELHÜTTE. Odtud pěší výlet
s nádhernými výhledy panoramatickou cestou mezi
růžovými azalkami. Nejzdatnější mohou vyjít na vrcholy
TAGWEIDEGG a SCHWARZKOPF. V podvečer možnost
koupání a relaxace v hotelovém bazénu nebo v lázních
AMADÉ ALTENMARKT, kde najdete soustavu vnitřních
a venkovních termálních bazénů.
6. den – Cestou domů výlet na vyhlídkový bod Salcburku
– horu UNTESBERG. Výjezd lanovkou ze ST.
LEONHARDU pod vrchol GEIRECK (1805m), odtud
procházka po německo- rakouské hranici na vyhlídkový
vrch SALZBURGER HOCHTHRON (1853 m). Úchvatný
vyhlídkový bod navazující na horskou skupinu Untersberg.
Rozeklaný hřeben nabízí nádherné výhledy na okolní
krajinu i Alpy a zejména na rozeklané skály v okolí.
Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

