
 

Informace před uzavřením cestovní smlouvy 
 
Informace k autobusové dopravě: přesné pokyny k odjezdu zasíláme přibližně týden před odjezdem dle všeobecných a 

záručních podmínek. U pobytů bývá předpokládaný příjezd do zahraničí přibližně kolem 5.00-8.00 hodiny, odjezd ze zahraničí přibližně 

kolem 17.00-21.00 hodiny (záleží na dopravní situaci). U pobytů a poznávacích výletů bývá v autobuse skupina našich klientů přibližně 

kolem 40-80 osob, dle kapacity prostředků, u leteckých přibližně 10-20 osob. Dopravci, průvodci či delegáti jsou česky hovořící. Doprava 

není vhodná pro osoby na vozíku, avšak je možné se s CK domluvit dle situace. Ostatní omezení na dotaz. Změna účastníků je možná, u 

pobytů s vlastní nebo autobusovou dopravou je třeba změnu nahlásit do 3 dnů před odjezdem, u leteckých do 15 dnů před odjezdem. 

Další informace Vám rádi zodpovíme v CK Kellner. 
 

 
Výstupní a nástupní místa a přibližné časy odjezdů z Čech: Slovinsko, Chorvatsko a Itálie – pobyt: 
 

Trasa A, B a C: Slovinsko (Anakaran, Izola, Strunjan, Portorož), Chorvatsko – Istrie (Savudrija, Umag, Katoro, Novigrad, Poreč, Červar 

Porat, Vrsar, Funatana, Rovinj), Kvarner (Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Kraljevica, Omišalj, Njivice,  Malinska , Šilo, Krk, Baška, Punat) 

/ Dalmácie (Baška Voda, Baško Polje, Promajna, Makarská, Tučepi, Podgora, Drvenik, Brist, Gradac, Trpanj (výstup Ploče – přístav), 

Orebič, Neum, Perna, ostrov Korčula)  
 

Trasa C: Chorvatsko – Istrie (Kanegra, Fažana, Pula, Pješčana Uvala, Banjole, Premantura, Meduliln, Rabac), Itálie (Marcelli di Numana, 

Cupra Marittima, San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Villa Rosa, Roseto Degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina) / 
Chorvatsko - Dalmácie (Zaton, Petrčane, Zadar, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pakoštane, Pirovac, Vodice, Šibenik, Primošten, 

Trogir, Kaštel) 
 

 

Zastávky trasy A: Karlovy Vary - 14.30 / 11.00 hodin čerpací stanice OMV, západní ulice, Sokolov - 14.50 / 11.20 hodin autobusová zastávka 

Těšovice (u bývalé Benzinky, směr ze Sokolova), Cheb – 15.15 / 12.00 hodin parkoviště u čerpací stanice Benzina (naproti Penny Marketu), Planá 

u Mariánských Lázní 15.50 / 12.25 hodin čerpací stanice Euro Oil, u Tesca, Plzeň - 16.50 / 13.40 hodin Truhlářská ulice, nekryté parkoviště Na 

Rychtářce u Štruncových sadů, vedle fotbalového stadionu, Nepomuk – 17.30 / 14.20 hodin čerpací stanice u Pyramidy, Kasejovice – 17.45 / 

14.45 hodin autobusová zastávka, Lnáře – 17.50 / 14.50 hodin čerpací stanice Benzinka, Blatná – 18.00 / 15.00 hodin starožitnictví Antik 

(Myslivna), Sedlice – 18.05 / 15.05 hodin autobusová zastávka u školy, Strakonice – 18.35 / 15.35 hodin náhradní zastávka, ulice Nádražní, mezi 

autobusovým nádražím a obchodem Billa, Písek – 19.00 / 16.00 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na výstavišti, poblíž sport centra – stání 

pro autobusy), Protivín – 19.20 / 16.20 hodin čerpací stanice Papoil, Vodňany – 19.40 / 16.40 hodin autobusové nádraží, České Budějovice – 

20.10 / 17.10 hodin parkoviště u sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce (vedle čerpací stanice OMV), Velešín – 20.30 / 17.30 

hodin čerpací stanice Benzina, Kaplice – 20.40 / 17.40 hodin čerpací stanice Agip, hraniční přechod Dolní Dvořiště – 20.50 / 17.50 hodin čerpací 

stanice Ono, před rakouskými hranicemi. 
 

Zastávky trasy B: Děčín – 14.10 / 11.10 hodin proti hlavnímu vlakovému nádraží, Ústí nad Labem – 14.40 / 11.40 hodin parkoviště u zimního 

stadionu, Teplice – 15.10 / 12.10 hodin hlavní autobusové nádraží, směrem k bývalé čerpací stanici pohonných hmot Shell, Velemín – 15.20 / 

12.20 hodin autobusová zastávka, Lovosice – 15.35 / 12.35 hodin autobusové nádraží, Litoměřice – 15.50 / 12.50 hodin čerpací stanice Euro 

Oil, u kruhového objezdu u nového mostu, ul. Žernosecká, Praha – 16.50 / 13.50 hodin vlakové nádraží Praha – Smíchov (při východu z budovy po 

levé straně, na odstavném parkovišti pro autobusy), Zbraslav – 17.15 / 14.10 hodin stanice městské hromadné dopravy u Včely, Dobříš – 17.45 / 

14.45 hodin čerpací stanice Shell, u sjezdu z dálnice, Příbram – 18.10 / 15.10 hodin u plaveckého stadiónu, Písek a dále dle trasy A. 
 

Zastávky trasy C: Chomutov – 13.00 / 10.00 hodin autobusový záliv, ul. Mánesova, u bývalých Městských lázní, Most – 13.30 / 10.30 hodin ulice 

Barvířská, parkoviště proti zimn. stadionu, Teplice – 14.00 / 11.00 hodin ul. Celní, autobusové stání, Děčín – 13.45 / 10.45 hodin parkoviště za 

poštou u AN, proti Hypernově, Ústí nad Labem – 14.30 / 11.30 hodin Masarykova ul. parkoviště mezi zimním a městským stadionem, Lovosice – 

15.00 / 12.00 hodin Parkoviště u Lidlu, Praha – 16.30 / 13.30 hodin Letňany, konečná metra C, autobusové nádraží, ulice Beladova, první stání od 

ulice pod Stříškou, Dobříš – 17.15 / 14.15 hodin benzinová pumpa Shell, Příbram – 17.30 / 14.30 hodin motorest Halda, Tábor – 18.00 / 15.00 

hodin Před hl. vlakovým nádražím, Písek – 18.15 / 15.15 hodin před hlavním vlakovým nádražím, Strakonice – 18.40 / 15.30 hodin hl. autobusové 

nádraží, České B. – 19.30 / 16.30 hodin parkoviště proti autosalonu Peugot, Pardubice – 13.45 / 10.45 hodin nádraží ČD u restaurace na náměstí 

J. Pernera, Hradec Králové – 14.15 / 11.15 hodin před vlakovým nádražím - zájezdové stání - modré ,,J“, Hořice – 14.45 / 11.45 hodin autobusové 

nádraží - kruhový objezd, Liberec – 13.30 / 11.00 hodin zastávka Rybníček, ul. u Nisy, 1 zast. tramvají od vl.nádr, Jablonec nad N. – 13.50 / 11.20 

hodin parkoviště u letního kina, Turnov – 14.10 / 11.40 hodin před hlavním vlakovým nádražím, Mladá Boleslav – 14.30 / 12.00 hodin benzinová 

pumpa OMV u Intersparu u kruhového objezdu, Brandýs nad L. – 15.00 / 12.30 hodin čerpací stanice Avanti, Plzeň – 16.00 / 13.00 hodin 

Rychtářka, ul.Truhlářská, Domažlice – 16.00 / 13.00 hodin Poděbradova ulice, zastávka MHD, směr Klatovy, Kdyně – 16.15 / 13.15 hodin Dělnická 

ulice, zastávka ČSAD u hasičárny, Klatovy – 16.45 / 13.45 hodin Jiráskova ulice, u hradeb, Sušice – 17.30 / 14.30 hodin před vlakovým nádražím, 

Horažďovice – 17.40 / 14.40 hodin před vlakovým nádražím, Opava – 14.50 / 11.20 hodin staré autobusové nádraží, restaurace ,,U jelena““, 

Ostrava – 16.30 / 12.00 hodin parkoviště naproti nádraží ČD Ostrava – Vítkovice, Frýdek Místek – 16.00 / 12.40 hodin staré aut. nádr. u vjezdu u 

vojenské správy, ul. Politických obětí, Příbor – 16.15 / 12.55 hodin zastávka u kostela Sv. Valentina, Nový Jičín – 16.30 / 13.15 hodin čerpací 

stanice Slovnaft při sjezdu do Nového Jičína, Hranice – 17.00 / 13.45 hodin parkoviště u motorestu Sparta, Olomouc – 17.40 / 14.15 hodin staré 

aut. nádraží u otočných hodin / naproti tržnici / , Prostějov – 18.00 / 14.40 hodin před hlavní budovou vlakového nádraží, Vyškov – 18.40 / 15.20 

hodin čerpací stanice AGIP u dálnice,  Brno – 19.30 / 16.30 hodin park.ul.Bauerova, u BVV, bývalá brána č.10, vjezd kolem Tuzexu směrem 

k vozovně Pisárky, Mikulov – 20.15 / 17.15 hodin čerpací stanice Schell, u hotelu Marcinčák, směr AT, Uherské Hradiště – 16.40 / 13.40 hodin 

parkoviště u zimního stadionu, křižovatka ul. Na Rybníku / 1. máje, Zlín – 17.20 / 14.20 hodin parkoviště u Velkého kina, pod konečnou trolejbusů, 

Kroměříž – 18.00 / 15.00 hodin autobusové nádraží, Wolkerova ul. u ostrůvku, Jihlava – 17.30 / 14.30 hodin parkoviště u staré nemocnice, tř. 

Legionářů, Velké Meziříčí – 18.25 / 15.25 hodin čerpací stanice směr Brno, 143 km D1, Velká Bíteš – 18.40 / 15.40 hodin benzinová čerpací 

stanice u sjezdu z dálnice, Svitavy – 16.55 / 13.55 hodin autobusové nádraží, před restaurací Astra, Boskovice – 17.40 / 14.40 hodin rozšířená 

část vozovky u vlakového nádraží, Blansko – 18.05 / 15.05 hodin parkoviště pod kinem, ul. Brněnská, Kuřim – 18.30 / 15.30 hodin restaurace u 

Mertů.  

 



 

 

Nástupní místa a přibližné časy odjezdů z Čech - jednodenní výlety: 

Berchtesgaden, Solné Komory, Mariazell, Hochkar, Salcburk: Zastávky trasy: Písek v 05.10 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na 

výstavišti, poblíž sport centra – stání pro autobusy), Strakonice v 05.40 hodin náhradní zastávka, ulice Nádražní, mezi autobusovým nádražím a 

obchodem Billa, České Budějovice v 06.30 hodin parkoviště u sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce (u čerpací stanice OMV), 

Velešín v 06.50 hodin čerpací stanice PHM Benzina, Kaplice v 07.00 hodin čerpací stanice PHM Agip. Dolní Dvořiště v 07.10 hodin hraniční 

přechod. 
 

Vídeň: Zastávky trasy: Písek v 05.00 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na výstavišti, poblíž sport centra – stání pro autobusy), Strakonice 

v 05.30 hodin náhradní zastávka, ulice Nádražní, mezi autobusovým nádražím a obchodem Billa, Vodňany v 06.00 hodin autobusové nádraží, 

České Budějovice v 06.30 hodin parkoviště u sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce, Lišov v 06.45 hodin autobusová zastávka 

v centru, Třeboň v 07.00 hodin čerpací stanice pohonných hmot Shell, Suchdol nad Lužnicí v 07.10 hodin hospoda u Jezárka, Halámky v 07.20 

hodin čerpací stanice pohonných hmot. 
 

Norimberk: Zastávky trasy: České Budějovice v 05.00 hodin parkoviště u sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce (u čerpací 

stanice OMV), Vodňany v 05.30 hodin autobusové nádraží, Písek v 06.00 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na Výstavišti poblíž 

Sportcentra – stání pro autobusy), Strakonice v 06.30 hodin náhradní zastávka, ulice Nádražní, mezi autobusovým nádražím a obchodem Billa, 

Strakonice v 06.35 hodin vrátnice ČZ, Blatná v 06.55 starožitnictví Antik (Myslivna), Kasejovice v 07.05 hodin autobusová zastávka u hřiště, 

Nepomuk v 07.30 hodin parkoviště u čerpací stanice pohonných hmot Pyramida, Plzeň v 08.30 hodin Truhlářská ulice, nekryté parkoviště Na 

Rychtářce u Štruncových sadů, vedle fotbalového stadionu, Rozvadov v 09.20 hodin čerpací stanice pohonných hmot u dálnice - Kateřiny.  
 

Nástupní místa a přibližné časy odjezdů z Čech - vícedenní zájezdy: 

Holandsko: Zastávky trasy A: České Budějovice v 15.30 hodin parkoviště u sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce, Vodňany 

v 16.00 hodin autobusové nádraží, Protivín v 16.10 hodin náměstí, Písek v 16.30 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na výstavišti, poblíž 

sport centra – stání pro autobusy), Strakonice v 17.00 hodin náhradní zastávka, ulice Nádražní, mezi autobusovým nádražím a obchodem Billa, 

Blatná v 17.25 hodin parkoviště u starožitnictví – antik (bývalá restaurace Myslivna), Nepomuk v 18.00 hodin parkoviště u čerpací stanice 

pohonných hmot Pyramida, Plzeň v 19.00 hodin Truhlářská ulice, nekryté parkoviště Na Rychtářce u Štruncových sadů, vedle fotbalového stadionu, 

Rozvadov v 20.00 hodin čerpací stanice pohonných hmot u dálnice – Kateřiny. 
 

Zastávky trasy B: Praha v 17.05 hodin vlakové nádraží, Praha – Smíchov (při východu z budovy po levé straně, na odstavném parkovišti pro 

autobusy) Beroun v 17.45 hodin čerpací stanice PHM OMV u dálnice, Žebrák v 18.00 hodin čerpací stanice Petra - Ford Charouz, Rokycany v 

18.30 hodin u vlakového nádraží, Plzeň a dále dle trasy A.  

 

Paříž: Zastávky trasy A: České Budějovice v 14.30 hodin parkoviště u sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce (vedle čerpací 

stanice OMV), Vodňany v 15.00 hodin autobusové nádraží, Písek v 15.30 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na výstavišti, poblíž sport 

centra – stání pro autobusy), Strakonice v 16.00 hodin náhradní zastávka, ulice Nádražní, mezi autobusovým nádražím a obchodem Billa, Blatná 

v 17.25 hodin parkoviště u starožitnictví – antik (bývalá restaurace Myslivna), Nepomuk v 18.00 hodin parkoviště u čerpací stanice pohonných 

hmot Pyramida, Plzeň v 17.30 hodin Truhlářská ulice, nekryté parkoviště Na Rychtářce u Štruncových sadů, vedle fotbalového stadionu, Rozvadov 

v 18.30 hodin čerpací stanice pohonných hmot u dálnice – Kateřiny.  
 

Zastávky trasy B: Praha v 15.45 hodin vlakové nádraží, Praha – Smíchov (při východu z budovy po levé straně, na odstavném parkovišti pro 

autobusy), Beroun v 16.30 hodin čerpací stanice PHM OMV   u dálnice, Žebrák v 16.45 hodin čerpací stanice Petra - Ford Charouz, Rokycany v 

17.00 hodin u vlakového nádraží, Plzeň a dále dle trasy A. 

 

Budapešť: Zastávky trasy A: Praha v 04.20 hodin vlakové nádraží Praha – Smíchov (při východu z budovy po levé straně, na odstavném parkovišti 

pro autobusy), Zbraslav v 04.30 hodin stanice MHD u Včely, Dobříš v 04.55 hodin benzínová pumpa Shell u sjezdu z dálnice, Příbram v 05.10 

hodin u plaveckého stadionu, Písek v 06.00 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na Výstavišti poblíž Sportcentra – stání pro autobusy), 

Protivín v 06.15 hodin čerpací stanice PAPOIL, Vodňany v 06.25 hodin autobusové nádraží, České Budějovice v 07.00 hodin parkoviště u 

sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce (vedle čerpací stanice OMV). 
 

Zastávky trasy B: Plzeň v 04.00 hodin Truhlářská ulice, nekryté parkoviště Na Rychtářce u Štruncových sadů, vedle fotbalového stadionu, 

Nepomuk v 04.30 hodin parkoviště u čerpací stanice pohonných hmot Benzina (Pyramida), Blatná v 05.00 hodin starožitnictví Antik (Myslivna), 

Strakonice v 05.30 hodin náhradní zastávka, ulice Nádražní, mezi autobusovým nádražím a obchodem Billa, Písek a dále dle trasy A.  

 
Řím: Zastávky trasy A:  02. 05. / 25. 10. 2019 Děčín v 23.30 hodin proti hlavnímu vlakovému nádraží, Ústí nad Labem v 23.50 hodin parkoviště 

u zimního stadionu, 03. 05. / 26. 10. 2019 Teplice v 00.10 hodin hlavní autobusové nádraží, směrem k bývalé čerpací stanici pohonných hmot Shell, 

Litoměřice v 00.35 hodin čerpací stanice Euro Oil, u kruhového objezdu u nového mostu, ul. Žernosecká, Praha v 01.25 hodin vlakové nádraží, 

Praha – Smíchov (při východu z budovy po levé straně, na odstavném parkovišti pro autobusy), Zbraslav v 01.40 hodin stanice MHD u Včely, 

Dobříš v 02.05 hodin čerpací pumpa Shell, u sjezdu z dálnice, Příbram v 02.20 hodin u plaveckého stadionu, Písek v 03.20 hodin parkoviště u 

Elimu (horní parkoviště na výstavišti, poblíž sport centra – stání pro autobusy), Protivín v 03.35 hodin čerpací stanice Papoil, Vodňany v 03.45 

hodin autobusové nádraží, České Budějovice v 04.20 hodin parkoviště u sportovní haly – stání pro autobusy, ul. Na Dlouhé louce (vedle čerpací 

stanice OMV), Velešín v 04.40 hodin čerpací stanice Benzina, Kaplice v 04.50 hodin čerpací stanice Agip, Dolní Dvořiště v 05.00 hodin čerpací 

stanice Ono, před rakouskými hranicemi. 
 

Zastávky trasy B: 03. 05. / 26. 10. 2019 Plzeň v 01.20 hodin Truhlářská ulice, nekryté parkoviště Na Rychtářce u Štruncových sadů, vedle 
fotbalového stadionu, Nepomuk v 01.50 hodin parkoviště u čerpací stanice pohonných hmot Pyramida, Blatná v 02.20 hodin parkoviště u 
starožitnictví – antik (bývalá restaurace Myslivna), Sedlice v 02.25 hodin autobusová zastávka u Školy, Strakonice v 02.50 hodin náhradní 
zastávka, ulice Nádražní, mezi autobusovým nádražím a obchodem Billa, Písek v 03.20 hodin parkoviště u Elimu (horní parkoviště na výstavišti, 
poblíž sport centra – stání pro autobusy) a dále dle trasy A. 

 


