Ubytování je zajištěno v hotelu/pensionu nebo jeho
depandanci Michaelerhof*** v Radfeldu. Ubytování je ve
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, TV.

BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 83


TYROLSKÉ ALPY A ALPBACHTAL
č. záj. 360

Příplatek: 1/1 pokoj - 1 200 Kč.

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!

4. Stravování

Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží
ČD, zastávka směr Brno - 06.00 hod.

V ceně je 3x polopenze. Snídaně jsou formou bufetu,
večeře servírované. 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). 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

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.
Předpokládaná trasa přejezdu:
Rozvadov - Mnichov - Chiemsee.

Praha

–

Plzeň

-

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.

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
140 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.
V ceně Alpbachtalské karty jsou zahrnuty lanovky a
koupaliště. Program připravován podle platnosti karty
2018.
Plavba na Herreninsel a zpět – 8,2 €.
Zámek Herrenchiemsee – 9 €
Kufstein - pevnost - 12 €
Celkem doporučujeme na další vstupy cca 30 €.

!!! 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 časných ranních hodinách.
CHIEMSEE – největší jezero Bavorska obklopené z jihu
malebnou alpskou scenérií. Vyhlídková plavba na ostrov
k zámku HERRENCHIEMSEE. Zámek leží na ostrově,
který v roce 1873 koupil Ludvík II se záměrem zde
vybudovat repliku Versailles. Projekt nebyl dokončen, ale
přesto na ostrově můžete obdivovat fontány v zahradách
zámku a velkolepou centrální část zámku. Dojezd na
ubytování.
2.
den
–
NIEDERAU
–
výjezd
lanovkou
MARKBACHJOCHBAHN ke stejnojmenné chatě a pěší
okruh kolem vrcholu Roßkopf s krásnými panoramaty
okolních horských skupin a vrcholů. Odpoledne prohlídka
městečka KUFSTEIN – turistické a lázeňské středisko,
nad kterým se efektně vypíná pevnost Feste Kufstein. V
centru můžeme vidět gotický kostel sv.Víta, kapli
Nejsvětější Trojice aj.
3. den – ALPBACH – výjezd lanovkou k chatě
HORNBODEN a pěší výlet malebnou panoramatickou
cestou
pod
vrcholy
WIEDERSBEGERHORN
a STANDKOPF, výhledy na množství horských skupin a
též na Zillertalské Alpy. Vyhlídkovou cestou zpět
k lanovce. Odpoledne procházka u jezera ACHENSEE
obklopeného pohořím Rofan na jedné straně a horským
pásmem Karwendel na straně druhé.
4. den – Výjezd lanovkou z Reithu pod vrchol REITHER
KOGEL . Krátký pěší okruh nebo možnost dojít na
vyhlídkový vrchol Reither Kogel s panoramatickými
výhledy přes údolí Innu na protější velikány skupiny
Rofan. Při špatném počasí procházka romantickou
soutěskou TIEFENBACHKLAMM. Odpoledne odjezd do
Čech. Příjezd ve večerních hodinách.

