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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 320/21 

 

DYCKY MOST A  

ZA CHMELEM DO ŽATCE 
Víte, jak vypadá podhůří Krušných hor? Pojeďte se podívat. Najdete zde mnoho 
památek, malebnou krajinu s jezery a mnoho dalších zajímavých míst. 

 Na zájezd je několik volných míst. 

Prosíme o informaci (e-mailem nebo telefonicky 8:00 – 16:00), jestli do začátku zájezdu máte ukončené očko-

vání, prodělali jste nemoc COVID 19 v uplynulých 6 měsících, nebo si budete zajišťovat PCR či antigenní test. 

V případě, že nejste očkovaní, je test povinný. Nezapomeňte si vzít s sebou doklad (certifikát) o absolvování 

očkování či testu, případně doklad o prodělané nemoci. 

Certifikát EU COVID-19 o bezinfekčnosti si vytisknete z webových stránek https://ocko.uzis.cz. Doklad je 

v současné době potřeba pro ubytovatele, návštěvu restaurace, či při prohlídce památek. 

Odjezd: sobota 11. 9. 2021  

Nástupní místa: Hradec Králové, vlakové nádraží, stanoviště zájezdové dopravy I 5:30 hodin, Hořice, auto-

busové nádraží 6:00 hodin, Lázně Bělohrad, autobusové stanoviště na náměstí 6:15 hodin, Nová Paka, auto-

busové nádraží 6.35 hodin, Jičín, autobusové nádraží 7:00 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákup-

ního centra Makro 8.00 hodin (účastníci budou odvedeni průvodcem k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní 

místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: neděle 12. 9. 2021 

Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20:00 hodin.  

Přeprava: klimatizovaným autobusem Setra (včetně prodeje klasických nápojů) s toaletou a bezpečnostními 

pásy na všech sedadlech zajišťuje dopravní společnost Casia.  

Průvodce: Jana Konířová, tel. číslo 605 299 133. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé volat 

až v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení pouze do cestovní kanceláře.  

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 

20,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní po-

jišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: hotel Cascade v Mostě, dvoulůžkové pokoje 

s výhledem na město, TV, WIFI. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Možnost 

dokoupení večeře za cenu 200,- Kč. Prosíme nahlásit v CK 

do 7. 9. 2021. Podává se vývar s masem a nudlemi, kuřecí 

směs (150 g) se zeleninou, rýže, dezert + jeden nápoj dle 

vlastního výběru (pivo Plzeň, džus, káva). Další nápoje si 

účastníci hradí sami. 
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Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle 

Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci 

povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd. Nezapomeňte na roušku, kterou budete potřebovat v uzavřených pro-

storech.  

 

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách.  

ŽATEC – prohlídka centra bývalého královského města. Chrám chmele a piva, Chmelový orloj, Chmelařské 

muzeum, vyhlídková věž Chmelový maják s unikátním výhledem, Klášterní zahrady a další památky.  

JIRKOV – podzemí, muzeum hasičství, unikátní historické sklepy (přístupné od roku 2011).  

ČERVENÝ HRÁDEK – barokní zámek, vycházka parkem, možnost prohlídky zámecké expozice.  

2. den:  

JEZEŘÍ – postupně obnovovaný zámek na okraji hnědouhelné pánve přímo pod Krušnými horami. Výhledy 

do jámy povrchového velkolomu Československé armády.  

MOST – kostel Nanebevzetí P. Marie – unikátním způsobem přesunutá stavba.  

HNĚVÍN – replika starého hradu s vyhlídkovou věží.  
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