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SASKÉ HRADY A ZÁMKY

č. záj. 456

4. Stravování
V ceně zájezdu je 1x snídaně, ostatní stravování je
vlastní.

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!

5. Důležité osobní věci

PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul.,
zastávka MHD Stodůlky.
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP,
Nové Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po
schodech nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada,
Nové Butovice, Velká Ohrada.
Čas odjezdu - 06.30 hod.

Jedny pohodlné boty na prohlídky a pěší vycházky.
Klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s ochr.
faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro případ
horšího počasí. Základní léky – acylpyrin, endiaron
apod. a léky trvale užívané.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 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.
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu
autobusu.
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
2. Doprava
je zajištěna dálkovým autobusem s možností
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme
se do autobusu pohodlně obléci.
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha - Ústí nad Labem
- Königstein.
Další nástupní místa: Slaný, Kralupy nad Vltavou,
Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem.
CK si vyhrazuje právo změnit trasu dle aktuální situace.
3. Ubytování
V ceně zájezdu je 1x ubytování v hotelu / penzionu ve
2–3lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.
Nejčastěji bývá ubytování v oblasti Kesseldorfu.
Příplatek: 1/1 pokoj - 490 Kč.

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
70 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.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny k odjezdu.
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. Na většinu vstupů jsou
slevy pro děti do 16 let.
Mildenstein - 6 €
Königstein - 10 €
Zámek Weesenstein – 7,5 €
Zámek Moritzburg - 8 €
Kriebstein – 6 €
Celková orientační částka na vstupy je cca 50 €.
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 brzkých ranních hodinách.
PEVNOST KÖNIGSTEIN - jedna z architektonicky
a historicky nejcennějších skalních pevností v Evropě.
Díky své poloze v krásné krajině byl Königstein také
oblíbeným výletním místem panovnického dvora.
ZÁMEK WEESENSTEIN – zámek vznikl přestavbou
původního hradu na skále, patří k němu rozsáhlý park,
kde můžete obdivovat například velkokvěté růže, malé
pískovcové mosty či umělý vodopád. MORITZBURG –
zámek, kde se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro
Popelku.
2. den - Návštěva HRADU KRIEBSTEIN, který je
bezesporu nejkrásnější rytířský hrad v Sasku. Nabízí
vše, co by měl středověký hrad mít: komnaty zařízené
originálním nábytkem, malované dřevěné stropy, krby,
portréty, gotický rytířský sál aj. Přejezd na HRAD
MILDENSTEIN, na vysoké skále v srdci Saska.
Románská kaple z 11. století. Impozantní Bergfrit
z druhé poloviny 12. století, který udivuje zdmi silnými
přes čtyři metry. Můžete také vystoupat na 30 metrů
vysokou věž, ze které je překrásný výhled. Příjezd do
Prahy večer.

