BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 116
 NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY DÁNSKA A
KODAŇ

č. záj. 413

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Stanoviště: Praha – od stanice metra B - Nové Butovice,
zastávka busu (nad metrem) na Bucharově ul. V metru je
nejlépe jet v prvním vagonu, vystoupíte po schodech směr
Petržílkova ulice, Bus, Taxi, Bus Motol, Bavorská. Proti
výstupu z vestibulu metra jsou eskalátory směr Petržílkova ul.,
Bucharova ul., Zájezdová doprava. Jimi vyjedete přímo na
Bucharovu ul., kde je Vaše odjezdové místo. Zastávka se
nachází před plzeňskou pivnicí PUB. Vedle ní jsou další
restaurace Allfresh a Gourmet House.
Čas odjezdu - 05.45 hod.

4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 3x snídaně – kontinentální
(zpravidla pečivo, máslo, džem, káva, čaj). Ostatní
stravování je vlastní.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle
proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí.
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 (konstrukce
nebude naložena). Maximální hmotnost zavazadel je omezena
na 20 kg na osobu.

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.
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
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito zajišťují
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
sami a na vlastní odpovědnost.
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není možné
předvídat dopravní situaci po trase přejezdu autobusu.
8. Pojištění
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
2. Doprava
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
pohodlně obléci, protože jízda zpět je přes noc. Konzumace zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
teplých nápojů je možná pouze mimo autobus. Prodej teplých pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu.
nápojů z kávovaru busu není možný za tmy (v noci).
Předpokládaná trasa: Plzeň - Praha – Ústí nad Labem – Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
Drážďany – Berlín – Schwerin – Puttgarten – plavba lodí cca rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
45 min. do Rødby – a dále dle programu.
www.ckmayer.cz/pojisteni
nebo
na
požádání
obdržíte
knížku
Předpokládaný příjezd zpět do ČR je v dopoledních-poledních
se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK.
hodinách (dle dopravní situace po trase).
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle Všichni naši klienti jsou pojištěni pod číslem smlouvy
1360500086. Každý účastník si musí před začátkem zájezdu
momentálních podmínek.
Upozorňujeme,
že
zájezdový
BUS
je
vybaven tuto kartičku pojištění vytisknout, nebo alespoň vyfotit do
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat telefonu, a napsat na ni své jméno.
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna v
dovolena chůze po busu.
ČR tuto částku uhradí).
3. Ubytování
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
Ubytování je zajištěno 3x v hotelu (1x hotel ETAP v oblasti
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky.
Lübecku, 2x v hotelu v oblasti Kodaně), 2lůžkové pokoje.
Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním
1/3 pokoj ani 1/2 pokoj s přistýlkou nejsou na tomto občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo přechodný
zájezdu možné.
pobyt.
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 500 Kč (výjimečně, omezený - Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v zahraničí
do výše 5 000 000 Kč
počet, na vyžádání v CK).

- 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.

Dle svého uvážení si vyberte památky, které máte zájem
navštívit, dále si vyměňte DKK a EUR jako kapesné.
Doporučujeme též drobná € na toalety, které jsou většinou
zpoplatněny. V Dánsku jsou ceny vysoké (oběd cca
120 DKK, pivo 50 DKK, limo 20 DKK, káva 30 DKK). DKK
doporučujeme vyměnit z českých korun v ČR. Bude
možné také vyměnit z EUR na trajektu do Dánska.
Individuálně lze platit platební kartou.
Dle svého uvážení vyberte ze vstupů, co Vám nabízíme - který
objekt máte zájem navštívit, a podle Vašeho zájmu vyměňte i
další DKK a Eura, jako kapesné. Doporučujeme též nějaká
drobná € na toalety, které jsou zpravidla zpoplatněny.

Celková orientační částka na vstupy je cca 15 € +
600-700 DKK.
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.

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.
Orientační kurz: 1 DKK (dánská koruna) = 3,579 Kč (6.11.2020).
Dánské koruny doporučujeme vyměnit předem v ČR.

Schwerin věž: 3 EUR
Schwerin zámek: 8,50 EUR
Vikinské muzeum: 110 DKK
Roskilde katedrála: 40 DKK
Egeskov: 160 DKK
Frederiksborg: 60 DKK
Kulatá věž Kodaň: 25 DKK
Lodní projížďka Kodaň: 85 DKK
zámek Rosenborg: 110 DKK

Program zájezdu:
1. den - Odjezd v ranních hodinách. Zastávka – SCHWERIN krásné město ležící u sedmi jezer s více než 850letou historií,
kterému vévodí impozantní neorenesanční zámek a cihlová
gotická katedrála. Nocleh.
2. den - Přejezd trajektem. Po vylodění v Dánsku jízda přes
baltské mosty a ostrovy Lolland, Falster a Boge. Zastávka
u bílých skal MONS KLINT – více než 100 m vysoké a miliony
let staré křídové útesy, které se vypínají nad mořskou hladinou
v délce cca 7 km, možnost sestupu na pláž či návštěvy
zajímavého Geocentra. Bývalé hlavní město Dánska
ROSKILDE – malebné historické centrum s gotickou
katedrálou, která je od r. 1355 místem posledního odpočinku
dánských králů (UNESCO). Muzeum vikinských lodí. Nocleh
oblasti Kodaně.
3. den - Přes mořský průliv Velký Belt po
nejmonumentálnějším
dánském
visutém
mostě
STOREBAELTSBROEN na ostrov FYN, který H. Ch.
Andersen nazval zahradou Dánska. Návštěva nejkrásnějšího
evropského vodního zámku EGESKOV ze 16. stol., který byl
vystavěn na dubových kůlech uprostřed vodní plochy.
Metropole ostrova Fyn, ODENSE – procházka centrem města.
Návštěva Andersenova rodného domu, v němž je zajímavá
expozice. Pulzující pěší zóna, radnice, Sankt Knuds Kirke –
jeden z nejhezčích kostelů dánské vrcholné gotiky. Návrat na
nocleh.
4. den - FREDERIKSBORG – velkolepý královský zámek
postavený na třech ostrovech jezera Slotso s krásnou barokní
zahradou, je největší a nejvýznamnější stavbou severské
renesance. Zámek byl svědkem korunovace všech dánských
králů do r. 1840 a jeho nádherné interiéry plné nábytku,
obrazů, kreseb a dekorativního umění ukazují 500 let dánské
historie. Královské město KODAŇ – prohlídka centra dánské
metropole – radnice, pulzující pěší zóna Stroget (nejdelší
a zároveň nejstarší pěší zóna na světě), zámek
Christiansborg, zámek Rosenborg, citadela a palác dánské
královské rodiny Amalienborg. Starý malebný přístav Nyhavn
s mnoha rázovitými hospůdkami, možnost projížďky lodí.
Trajekt, noční přejezd.
5. den - Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

