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3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální

ROZMANITÉ NÁRODNÍ PARKY PYRENEJÍ situace.
Ubytování je zajištěno ve středisku St-Lary 1700 - Pla
č. záj. 320

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!

d´Adet nad letoviskem St-Lary-Soulan. Bydlí se ve
4 - 6 lůžkových apartmánech, které se obsazují 4 osobami,
a které mohou mít různě rozložené místnosti a lůžka v
místnostech (lůžka mohou být i typu rozkládacího gauče či
patrových postelí, ne vždy musí být zcela samostatně
oddělené nebo v samostatné místnosti, lůžka mohou být i
v odděleném prostoru v chodbě nebo ve společné
místnosti s kuchyňským a jídelním koutem). Součástí
každého apartmánu je kuchyňský kout a sociální zařízení.
Do apartmánů je třeba si vzít vlastní ložní prádlo a
zanechat je na konci pobytu uklizené. V apartmánech
nejsou k dispozici ručníky a toaletní papír.

Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7) - 17.00 hod.
Při cestě metrem směrem z centra Prahy je nejlepší jet v
prvním vagónu, vystoupit po schodech nahoru a na konci
vestibulu se dát doleva (směr Bus dálková doprava, Bus
rekreační doprava), je potřeba pokračovat dále doleva a
obejít velkou travnatou plochu před stanicí metra a
parkovištěm busů MHD (přes travnatou plochu vede
několik vyšlapaných pěšin). Na Tomíčkovu ul., proti
budově T-mobile, na stanoviště č. 6 nebo 7 přijede Váš
autobus.
Příplatky:
Studio pro 2 osoby – 1 000 Kč / os.
1/1 pokoj v apartmánu - 2 500 Kč / os.
4. Stravování

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst 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
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.

V ceně zájezdu je zahrnuta 7x snídaně a 6x večeře
připravované na místě českou kuchařkou. Jedná se o
klasickou českou kuchyni.
Na snídaně dostane každý klient na celou dobu pobytu
chléb, vánočku, marmeládu, kávu, mléko, čaj. Přibližně od
poloviny týdne nakupuje kuchařka pro klienty čerstvé
bagety.
K večeři se vaří klasická česká jídla (např. uzené, knedlík,
zelí; rajská omáčka, těstoviny, hovězí maso; čočka
s párkem; bramborová kaše, sekaná; rizoto apod.). Klienti
si každý večer chodí k apartmánu, ve kterém bydlí
kuchařka a připravuje večeře, a dostávají večeři
v termoboxu, ve kterém si ji odnesou na svůj apartmán.
Není možné společné stravování v jídelně, protože zde
nejsou žádné takovéto vhodné prostory. Klienti zároveň
vždy pro jeden apartmán dostanou do hrnce polévku.
K večeři je na závěr buchta nebo sušenka. V každém
apartmánu je mikrovlnná trouba, ve které je možno si jídla
přímo v termoboxech přihřát. Termoboxy se nevrací.
V apartmánech je k dispozici plně vybavený kuchyňský
kout na přípravu jídel. Doporučujeme vzít si vlastní utěrky,
mycí prostředky a zápalky.

Předpokládaná trasa přejezdu: Pardubice – Hradec 5. Důležité osobní věci
Králové - Praha – Plzeň - Rozvadov - Norimberk Karlsruhe - Mulhouse - Lyon - Narbonne - Orange - Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci
o náročnější výlety pohory, teleskopické hole). Túry jsou
Toulouse - místo pobytu.
v délce kolem 5 - 6 hod., po poradě s vedoucím zájezdu
Orientační čas příjezdu do Prahy je v odpoledních lze zvolit lehčí variantu. Teplé oblečení vč. čepice a
hodinách (podle aktuální situace po trase): obvykle mezi rukavic, doporučujeme nepromokavou větrovku a dlouhé
kalhoty, svetr nebo mikinu, plavky, klobouk a brýle proti
15.-17.hod.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,
deštník, pláštěnka. Základní léky - acylpyrin, endiaron
momentálních podmínek.
apod. a léky trvale užívané. Pro zájezdy na hory
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven doporučujeme dobře vybavenou osobní lékárničku
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat s náplastmi, obvazy, elastickým obinadlem, jodisolem, léky
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není proti bolesti, mastí proti bolesti.
dovolena chůze po busu.
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. !!!

7. Cestovní doklady

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.
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 9. Orientační ceny vstupného
zahraničí svůj vlastní cestovní doklad (do zemí EU
cestovní pas nebo občanský průkaz).
(z roku 2019)
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska na počasí a individuálním výběru každého klienta.
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
2000).
průkazku ISIC.
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj Lanovka Mongie - Pic du Midi - 45 € zpáteční, 1 cesta - jen
vlastní cestovní doklad při sobě!!!
dolů - 18 €.
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si Ordesa - místní bus zpáteční – 4,5 €.
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
Lanovka k Lac de Gaube - 15 € zpáteční.
8. Pojištění
Autobus k Lac d´Aubert – 3 € 1 cesta, 5 € zpáteční.
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního Linkový autobus v Narbonne - 1,2 € / 1 cesta, v případě
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
návštěvy centra Narbonne je potřeba 2 jízdenky.
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh. Celková orientační částka na vstupy a lanovky je cca
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho 75 €.
připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději
10. Pěší trasy
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 330 Kč / os.
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu
uvedené informace:
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
variantu v okolí místa pobytu !!!
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA
a.s.
1. trasa: PIC DU MIDI DE BIGORRE: Jde se stejnou
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
cestou tam i zpět. Průsmyk Tourmalet je v nadm. výšce 2
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte
115 m n.m. - východisko túry na Pic du Midi de Bigorre 2
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
865 m n.m. Po prašné silničce a výstup na vrchol trvá asi 3
případně na začátku zájezdu od průvodce.
h. Na vrchol lze vyjet lanovkou z La Mongie (asi 45 €).
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
2. trasa: Výlet k jezeru LAC DE GAUBE: Jde se stejnou
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na
cestou tam i zpět, lze využít lanovku. Pont d’Espagne
začátku zájezdu od průvodce.
(1 496 m n.m.) - lanovka Télécabine du Pont d‘Espagne Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
Télésiege de Gaube - Belvédere de Gaube, pak 15 min.
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna
k jezeru - to je velmi pohodlné, celkové převýšení 690 m.
v ČR tuto částku uhradí).
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
3. trasa: Podél jezera LAC DE L´OULE k chatě REFUGE
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
DE BASTA (BASTAN), pro velmi zdatné případně dále na
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
sedlo pod vrcholem Pic Bastan (2 715 m n.m.). Z
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
parkoviště 1 593 m k jezeru Oule (1 820 m), stoupání,
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
podél jezera pohodlné, pak k jezeru a chatě Bastan na
přechodný pobyt.
2 260m, celkové převýšení k chatě cca 670 m.
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
4. trasa: CIRQUE DE GAVARNIE: Jde se stejnou cestou
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
tam i zpět, ale dle počasí lze zvolit i různé varianty pro
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků
výstup a sestup. Cesta (1 357 m) z Gavarnie k chatě (1
úrazu
570 m) na dně karu trvá asi 1,5 h (3 km), pak lze
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
pokračovat pod vodopád asi 45 min.
v zahraničí) – 300 Kč / den
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
5. trasa: NP ORDESA. Jde se tam i zpět stejnou cestou.
osoby – 1 000 000 Kč
Parkoviště (asi 1 300 m), kam se dojede místním
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
autobusem, se dá asi za 3 hodiny vystoupat do nadm. v.
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč
1 800 m, kromě krátkého rovného začátku cesta průběžně
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč
stoupá

6. trasa: Túra do oblasti nádherných jezer LAC
D´OREDON (ORÉDON) a LAC D´AUBERT. Jde se
stejnou cestou tam i zpět. Délka pěší trasy je cca 5-6 h.
K jezeru Oredon (1 856 m) se dá vyjet autobusem, pokud
není problém se silnicí, odtud pak placeným autobusem k
jezeru Aubert 2 148 m n.m., pak v okolí pohodlné
procházky, ale do sedla převýšení asi 350 m přes
kamenné moře, do výšky 2 500 m.
11. 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 odpoledních hodinách.
2. den – Odpoledne příjezd do městečka ST. LARY.
Ubytování v apartmánech nad městečkem St. Lary.
Možnost procházky po okolních kopcích s výhledy hluboko
do údolí na městečko St. Lary i malebné vrcholy Pyrenejí.
3. den – Výstup ze sedla Col du Tourmalet (jezdí se Tour
de France) na PIC DU MIDI DE BIGORRE, odkud se
naskýtají panoramatické kruhové výhledy na hlavní hřeben
centrálních Pyrenejí a do Akvitánské nížiny.
4. den – Výlet k jezeru LAC DE GAUBE a malebnou
dolinou s množstvím potoků a kaskád pod mohutnou
stěnou
nejvyšší
hory
francouzských
Pyrenejí
VIGNEMALE. LURDY – věhlasné poutní místo
římskokatolických věřících s léčivou vodou.
5. den – Výlet v NÉOUVILLSKÉ PŘÍRODNÍ REZERVACI.
Park s překrásnými jezery, pěknými výhledy a úchvatnou
přírodou. Podél jezera LAC DE L’OULE k chatě REFUGE
DE BASTAN a dále na sedlo pod vrcholem Pic Bastan
(2715 m), krásné výhledy na jezera a nejvyšší horu oblasti
Pic de Néouville (3091 m).
6. den – Návštěva horského střediska GAVARNIE a výlet
k nejznámějšímu ledovcovému karu CIRQUE DE
GAVARNIE, z jehož strmé karové stěny pokryté v nejvyšší
části ledovci spadá přes 20 vodopádů, z nichž nejvyšší
překonává výšku 422 metrů. LUZ-SAINT-SAUVEUR –
romantické starobylé městečko, překrásně umístěné na
prahu soutěsky řeky Pau, opevněný kostelík postavený
rytířským řádem Templářů ve 12. stol.
7. den – Výlet do nejkrásnějšího národního parku
španělských Pyrenejí – NP ORDESA (UNESCO). Pěší
turistika v kaňonu Ordesa s několika krásnými vodopády
pod 800 metrů vysokými skalními stěnami.
8. den – Druhý výlet v NÉOUVILLSKÉ PŘÍRODNÍ
REZERVACI. Túra do oblasti nádherných jezer LAC D’
ORÉDON a LAC D’ AUBERT.
9. den – Dopoledne odjezd z Pyrenejí. Devítihodinová
zastávka na pobřeží Středozemního moře, koupání na
krásných písčitých plážích u Narbonne (letovisko
NARBONNE PLAGE – městečko s dlouhou pláží,
restauracemi a příjemným centrem). Odjezd do ČR.
10. den – Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

