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1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště Florenc – cca
08.45 hod.
Číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech cca 14 dní
před zájezdem.
Výstup ze stanice metra B i C je na ÚAN Florenc dobře
značený.
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
Svoz z Brna bývá většinou zajištěn linkou RegioJet do
Prahy přímo na Florenc.
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 – České Budějovice
- Dolní Dvořiště - Linz - Salzburg - Zell am See.
Orientační čas návratu do Prahy (dle dopravní situace po
trase) – mezi 21.00 - 23.00 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.
Termín 10.7.-15.7.:
Ubytování je zajištěno 5x v 4* Kunst-hotelu Kristana ve
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. V hotelu je
k dispozici neomezené využití wellness - saunová a
relaxační zóna.
Slevy:
Dítě do 12 let při ubytování se 2 dospělými osobami na
pokoji - 5 500 Kč.
Dítě 13 - 16 let při ubytování se 2 dospělými osobami na
pokoji - 3 400 Kč.
Možnost ubytovat až dvě děti na pokoji - tyto pokoje jsou
na vyžádání v naší CK.
Termín: 14.8.-19.8.:
Ubytování je zajištěno v 3* hotelu Unterwirt ve 2lůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím.

Slevy:
Dítě do 6 let při ubytování se 2 dospělými osobami na
pokoji - 6 500 Kč.
Dítě 7 - 14 let při ubytování se 2 dospělými osobami na
pokoji - 3 500 Kč.
Příplatek pro oba termíny: 1/1 pokoj - 2 000 Kč / os.
4. Stravování
Termín: 10.7.-15.7.:
Stravování je formou polopenze - bohaté bufetová
snídaně a tříchodové menu k večeři + salátový bufet.
Termín: 14.8.-19.8.:
Stravaování je formou polopenze – bufetová snídaně a
večeře formou tříchodového menu.
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 do 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. 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.
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 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. Prosíme, abyste si po obdržení
pokynů k zájezdu přečetli přiloženou knížku o cestovním
pojištění Uniqa, ve které najdete veškeré informace.
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 2017)
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží
na počasí a individuálním výběru každého klienta.
V ceně zájezdu je zahrnuta "JokerCard", která zajišťuje
bezplatné vstupy do navštívených míst během zájezdu,
ale i pro individuální využití – lanovky, lázně, místní
dopravu v údolí, mýtné silnice, projížďky lodí, muzea,
bazény. Konkrétní informace podá průvodce.
Glemmtal – Golden Gate Bridge – 9 €
Vstupy v Salzburgu:
Rezidence + Galerie 12 €, Mozartův rodný dům 11 €,
Pevnost Hohensalzburg vč. lanovky tam a zpět 15,2 €.

Celková orientační částka na vstupy je cca 40 € (závisí
na vlastním výběru).
!!! 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 ČR v ranních hodinách do Rakouska.
Centrum Vysokých Taur – ZELL AM SEE, procházka
historickým centrem města a jezerní promenádou.
Odpoledne příjezd do údolí GLEMMTAL. Ubytování
v hotelu, večeře.
2. den - Poznávání údolí GLEMMTAL, cesta vláčkem na
samotný konec údolí – Talschluß – turistický ráj s trasami
všech délek a náročností, podél nespočtu vodopádů.
Největší lanový park Rakouska TOP OF, zavěšení na laně
můžeme „přeletět“ celé údolí Glemmtal. Největší atrakcí je
však 200 m dlouhý visutý most Golden Gate Bridge,
spojující ve výšce 42 m obě strany údolí a navazující na
stezku v korunách stromů. Odpoledne návrat do hotelu,
večeře.
3. den - Ze sousedního údolí z LEOGANGU, výjezd
lanovkou na vrchol ASITZ. Méně zdatní po procházce
a výhledech návrat zpět do autobusu, zdatnější
panoramatickou
hřebenovou
cestou
na
WILDENKARKOGEL (výhledy na Steineres Meer
a Leoganger Steinberge) a dále kolem jezera na
KOHLMAISKOPF. Nejzdatnější turisté možnost přejít až
na Asitz nebo Geierkogel. Rodiny s dětmi mohou
absolvovat Montelinovu zážitkovou cestu. Návrat do
Saalbachu lanovkou nebo pěšky.
4. den - HINTERGLEMM, procházka městečkem, výjezd
lanovkou na REITERKOGEL, množství turistických tras,
mj. Alpská zahrádka a Kodok Berg (trasa plná
překvapení a úkolů - soutěska, vodní děla...). Odpoledne
vyjedeme lanovkou na protější vrcholZWÖLFERHORN
s úžasnými panoramaty a navečer projdeme pohádkový
les.
5. den – Lanovkou výjezd na horu SCHATTBERG, pěší
výlet s výhledy na Vysoké Taury vč. Großglockneru. Kdo
by nechěl na výlet, si může užít osobní volno v letovisku
SAALBACH, možnost koupání v aquaparku.
6. den - Po snídani odjezd k prohlídce SALCBURKU
(UNESCO), “Řím severu” - historické centrum,
Getreidegasse, Domplatz, festivalový palác, hrad, zámek
Mirabel s velkolepými zahradami... Navečer odjezd do
ČR. Příjezd ve večerních hod.

