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1. Odjezdy - čtěte pozorně !
Stanoviště: Praha – ul. Wilsonova, naproti hl. nádraží ČD,
zastávka směr Václavské náměstí - 05.30 hod.
Pokud přijedete metrem nebo tramvají, je nutno ze střední
části haly Hlavního vlakového nádraží (mezi jezdícími
pásy nahoru do odjezdové haly a k nástupištím) vyjet
jedním ze dvou prosklených výtahů do nejvyššího patra
(značeno symbolem autobusu). Sem pak přijede autobus.

3. Ubytování
V ceně zájezdu je 1x v oblasti Wroclawi a 2x ubytování
v hotelu v oblasti Krakova ve 2lůžkových pokojích
s vlastním příslušenstvím.
Příplatek: 1/1 pokoj – 1 800 Kč.
4. Stravování
V ceně zájezdu je 2x polopenze (při ubytování u Krakova)
a 1x snídaně (při ubytování u Wroclawi). Snídaně většinou
formou bufetu, večeře servírované.
Ostatní stravování je vlastní. Nápoje nejsou v ceně večeří,
klienti si je hradí na místě sami.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Jedny pevnější boty
na turistiku (trasa Kalwaria Zebrzydowska po kapličkách
je dlouhá v max. délce 6,8 km – členitějším terénem do
kopce, z kopce, nejnižší bod měří 288 metrů, nejvyšší
473 metry, cesty jsou hlinité a štěrkové, výjimečně asfalt,
stejně tak pro vycházku v Ojcówskem parku jsou lepší
boty na turistiku), je možno s sebou vzít i trekové hole.
Sluneční brýle, repelent, deštník, teplejší oblečení pro
případ horšího počasí, pláštěnka. Základní léky - acylpyrin,
endiaron, paralen apod. a léky trvale užívané, náplasti,
obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí.
7. Cestovní doklady

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
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 autobusem s možností občerstvení (káva, čaj,
limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu pohodlně
obléci, jízda zpět je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Pardubice Hradec Králové – Jaroměř - Trutnov - hraniční přechod
Královec (nejede přes Náchod) - Jawor - Wroclaw.
Zpáteční cesta vede přes hraniční přechod Náchod –
Hradec Králové – Pardubice - Praha.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle
momentálních podmínek.
Orientační čas návratu do Prahy (dle dopravní situace po
trase) – kolem 5.-6.hod. ráno.
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není
dovolena chůze po busu.

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.
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.
Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně,

tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu
v zahraničí.
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, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na
začátku zájezdu od průvodce.
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)
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží
na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a
individuálním výběru každého klienta.
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC.
Výměna je možná předem v ČR nebo v Polsku ve
Wroclawi. Vstupy je nutno platit ve zlotých.
Kurz ČNB: 1 PLN = 5,891 Kč (6.11.2020)
Jawor: kostel - 10 PLN.
Krakow: Wawel - Státní komnaty - 25 PLN, Soukromá
apartmá - 27 PLN s průvodcem povinně, zbrojnice +
klenotnice - 25 PLN, Orientální umění – 10 PLN, Dračí

jeskyně - 5 PLN, katedrála ve Wawelu je zdarma, vstup
krypta, věž a klenotnice katedrály - 12 PLN, Zapomenutý
Wawel – 12 PLN, Národní muzeum a Dáma s hranostajem
– 25 PLN, Sandoměřská věž – 5 PLN, Architektura a
zahrady – 18 PLN.
Jízda tramvají a vlakem do Wieliczky – cca 5,5 PLN.
Wieliczka – 94 PLN včetně místního povinného průvodce,
děti 74 PLN + poplatek za fotoaparát - 10 PLN.
Ojców - hrad - 4 PLN, Pieskowa Skala - hrad - 18 PLN.
Wroclaw - v případě individuální prohlídka: Národní
muzeum 15 zl, katedrála, vstup do zadních kaplí 4 zl, věž
katedrály 5 zl, univerzita - Aula Leopoldina 12 zl (2-4 sály),
Raclawické panoráma 30 zl, mrakodrap Sky Tower o
víkendu 14 zl, muzeum architektury 10 zl, Zoo (Afrikárium)
- 45 zl
Celková orientační částka na vstupy je cca 170 PLN.
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 časných ranních hodinách.
Návštěva jednoho z dřevěných evangelických chrámů Míru
s jedinečnou
barokní
výzdobou
v JAWORU,
nebo
podobného kostela ve SWIDNICI, které jsou jedinými
památkami tohoto typu na světě. Kostely byly postaveny
v polovině 17. stol. a dnes jsou zapsány na seznamu
UNESCO. Zastávka na foto exteriérů malebného zámku
KSIĄŻ, dále WROCLAW – jedno z nejkrásnějších polských
měst ležící na Odře, někdy je nazýváno Městem sta mostů,
krásné staré město s radnicí, měšťanskými domky Jeníček
a Mařenka, monumentálním kostelem sv. Alžběty, Tumským
ostrovem s katedrálou. Nejslavnějším dílem vratislavského
modernismu je Lidová hala z l. 1912-1913 a je zapsána na
seznamu UNESCO.
2. den – Unikátní solný důl WIELICZKA UNESCO) – slaná
jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála
ze soli. V dole je celkem asi 300 km chodeb sestupujících do
hloubky až 327 metrů. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
(UNESCO) – jedna z hlavních polských poutních oblastí
a jedna z nejkrásnějších kalvárií v Evropě, celkem se zde
nachází na 42 staveb, vzorem pro výstavbu se stala kalvárie
v Jeruzalémě.
3. den – Prohlídka KRAKOVA (UNESCO) – královský hrad
Wawel, katedrála – místo korunovace polských králů, Rynek,
cihlová gotická Mariánská bazilika, Collegium Maius-nejstarší
část univerzity, tržnice Sukiennice, návštěva židovské čtvrti
KAZIMIERZ.
4. den – OJCÓWSKÝ NÁRODNÍ PARK - ač rozlohou
skromný, zdejší přírodní úkazy patří na špičku polského
přírodního bohatství. Vápencová skaliska se středověkými
strážními hrady dnes propojuje tzv. Stezka orlích hnízd.
Zámek PIESKOWA SKALA – z nedobytného hradu se v 16.
stol, změnil na renesanční zámek, pěší procházka k útvaru
HERKULŮV KYJ - jedna z nejkrásnějších ukázek krasové
činnosti. HRAD OJCÓW - malebné zbytky hradu, chránícího
kdysi Polsko před nájezdy z Čech, Příjezd do Prahy ve
večerních hodinách.

