
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 5 

 PERLY SEVERNÍ ITÁLIE              č. záj. 104 
 
1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 
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. Na straně odjezdového místa je 
Komerční banka. 
Čas odjezdu - 22.00 hod. 

 
 
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, protože jízda do Itálie je přes noc. 
 
Předpokládaná trasa přejezdu:  
Praha – Plzeň - Rozvadov - Mnichov - Brennerský 
průsmyk - a dále k prvnímu místu v Itálii.  
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 
Orientační čas návratu do Prahy: časné ranní hodiny, 
mezi 04.30 – 05.30 hod. (dle dopravní situace po trase). 
 

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. 
 
3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno v apartmánech, které se skládají ze 
dvou 2lůžkových pokojů, obývacího pokoje, kuchyňského 
koutu a příslušenství. Větší pokoj mívá zpravidla manželské 
dvojlůžko, menší pokoj mívá 2 lůžka, někdy patrovou postel.  
Ubytování je zajištěno nejčastěji v residenci La Pigna v 
rekreační oblasti severní Itálie: v letovisku Rossolina Mare. 
 
Pláže jsou v Rosolina Mare písčité, s pozvolným přístupem 
do moře. Pláže nejsou přímo u hotelů, ale jsou vzdálené 
cca 700-800 metrů. Většina pláží v Rosolina Mare je 
placených (poplatky uvedeny níže, tyto pláže jsou upravené 
a s veškerým zázemím), ale jsou zde i veřejné pláže 
zdarma. Na veřejných plážích není žádné zázemí. 
Orientační poplatky na placených plážích (záleží na 
sezóně): 
2 velká lehátka + slunečník – 18 euro / pracovní dny,  
20 euro / víkend. 
1 velké lehátko + 1 menší skládací lehátko + slunečník – 
14,50 euro / pracovní dny, 18 euro / víkend. 
1 velké lehátko + 1 slunečník - 12 euro / pracovní dny,  
14 euro / víkend. 
1 velké lehátko – 6 euro 
1 menší skládací lehátko nebo křeslo – 4 eura 
 
V Rosolina Mare jsou poblíž hotelu dva supermarkety, 1x za 
týden bývá trh a po letovisku je mnoho možností na 
stravování ve volných dnech. Nedaleko hotelu je také 
půjčovna kol (na hodinu nebo na celý den). 
 
Upozorňujeme klienty na nutnost zaplatit na místě kauci ve 
výši cca 15 €/os. Po příjezdu je nutno v apartmánech 
zkontrolovat všechno vybavení, před odjezdem je nutno 
apartmány uklidit. V případě nedodržení podmínek se 
kauce za apartmán nevrací! 
Do apartmánů je třeba si vzít vlastní ložní prádlo a 
zanechat je na konci pobytu uklizené. V apartmánech 
nejsou k dispozici ručníky a toaletní papír. Je potřeba vzít s 
sebou redukce do zásuvky - nelze použít naše el. 
spotřebiče. 
Možnost zapůjčení povlečení na místě v ceně cca 10 € / 
týden pobytu. Zájem o povlečení je nutno nahlásit do naší 
CK nejméně 14 dní předem, platí se na místě. 
 
Na místě se platí pobytová taxa ve výši cca 1 Euro / os. / 
den, tj. celkem 7 Euro / os. – vybere od všech klientů a 
uhradí najednou na recepci průvodce. Děkujeme. 
 
Příplatky:  
1/1 pokoj v apartmánu - 2 500 Kč. 
 
4. Stravování  
 
Stravování je na tomto zájezdu vlastní.  
Apartmány mají kuchyňský kout vybavený pro přípravu 
jídel. Doporučujeme vzít si vlastní utěrky a mycí prostředky, 
sirky nebo zapalovač. 



Příplatek: 7x večeře – 2 000 Kč / os. (podávaná na 
nedalekém hotelu, kde se stravují klienti s hotelovou 
variantou č. 104). 
 
5. Důležité osobní věci 
 
Doporučujeme s sebou redukci do zásuvky, většinou 
nelze použít naše elektrické spotřebiče. Jedny 
pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, 
koupací čepici (pro možnost používat bazén u ubytování), 
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího 
počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky 
proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané.  
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, 
může se Vám stát, že nebudete vpuštěni dovnitř. 
 
6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). Každý účastník může vézt s sebou 
zavazadla o maximální váze 15 kg/os. 
 
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. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj 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. 
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  
400 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 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou (u 
ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu max. 
20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 20 000 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 2022) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze 
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna 
místa ve městech musí být realizována, záleží na vedení 
prohlídky jednotlivými průvodci a individuálním výběru 
každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. Upozorňujeme, že Itálie zrušila k červenci 
2014 veškeré seniorské slevy. 
 
Dóžecí palác + Museo Correr + Biblioteca Mazionale 
Marciana - 30 €  
Škola sv. Rocha (Scuola Grande di San Rocco) - 10 € 
Academia – 12 € 
Věž San Marco - 10 € 
Basilica sv. Marca – základní vstup do baziliky – 3 €, Pala 
d´Oro - 5 €, Ochoz + muzeum - 7 €.  



Sta. Maria dei Frari - 3 €.  
Jedna cesta po Canal Grande – 9,5 €. Jízdenka na 
People Mover – vlak z Tronchetta na P. Roma – 1,5 € / 1 
jízda. 
Celodenní jízdenka na hydrobusy, autobusy a People 
Mover (vlak) - 21 €.  
 
Město Benátky zavádí od 16.1.2023 vstupní taxy do 
historického centra pro 1denní návštěvníky - taxa by se 
měla pohybovat v rozmezí 3-10 €. Informace budou 
upřesněny. 
 
Ravenna sdružené vstupné vč. časovky (rezervace) do 
mauzolea Gally Placidie a Battisterio Neoniano - 12,5 €. 
Nutná rezervace předem, nejpozději při úhradě 
doplatku zájezdu, platba na místě v eurech. 
 
San Marino – 1 věž - 3 €, 1. + 2. věž – 4,5 €. Vzhledem k 
času prohlídky se s placenými vstupy nepočítá, placené 
vstupy jen individuálně, mimo společnou procházku. 
 
Padova (individuálně mimo společnou prohlídku) – Orto 
Botanico – 10 €, Oratorio di S. Giorgio - 7 €, Baptisterium 
– 8 €.  
 
Verona – sdružené vstupné do 4 kostelů (San Zeno, 
Duomo, Sant Anastasia a San Fermo) – 8 €, každý kostel 
jednotlivě – 4 €.  
Dům Julie – 7 €, Torre dei Lamberti – 6 €, aréna –  
10 €.  
V rámci společné prohlídky se předpokládá návštěva 
dvou kostelů. 
 
Sirmione - hrad - 6 €, římská vila - 8 € - pouze 
individuálně a stihne se jen jedna prohlídka. 
Společně v rámci prohlídky se počítá s okružní plavbou 
lodí kolem Sirmione na cca 0,5 hod. – 9 € / os. 
 
Ferrara – hrad (individuálně mimo společnou prohlídku) – 
12 €. 
 
Pobytová taxa – 7 Euro. 
 
Rossolina Mare – mini train – okruh letoviskem – 3 Euro / 
os. V úterý dopoledne (v cca 10 hodin, v září již ne) 
zajíždí až k Botanické zahradě. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 100-130 €. 
 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Řím – J.E. PhDr. Hana Hubáčková, po-pá 
7.45-16.15, tel: +39 063 609 571, nouzová linka 
+39 335 310 450, Via dei Gracchi 322, Řím. 
Generální konzulát Udine – Pan Dr. Paolo Petiziol, út, čt 
10.00-12.30, tel: +39 043 250 9445, Via San Francesco 
34, Udine. 
 
 
 
 

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 ve večerních hodinách. 
2.den – SIRMIONE – malebné městečko na jihu jezera 
LAGO DI GARDA vystavěné při termálních pramenech 
využívaných k léčení, s krásnou pobřežní promenádou mezi 
palmami. VERONA (UNESCO) – město Romea a Julie s 
vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající akustikou, s 
řadou paláců významných rodů a kostelů s nádhernou 
výzdobou.  
3.den – Pobyt u moře. 
4.den – RAVENNA (UNESCO) – důležité přístavní město s 
řadou významných historických památek, zejména ho 
proslavily krásné církevní mozaiky v antickém i byzantském 
slohu. SAN MARINO (UNESCO) – samostatná republika 
ležící na svazích hory Monte Titano. 
5.den – Pobyt u moře. 
6.den – FERRARA (UNESCO) – město s bohatou 
minulostí, středověkým centrem, s širokými ulicemi s mnoha 
renesančními paláci a zahradami. BOLOGNA – důležité 
univerzitní město s řadou historických památek, zvláště s 
charakteristickými středověkými věžemi. Evropské město 
kultury 2000. 
7.den – Pobyt u moře. 
8.den – BENÁTKY (UNESCO) – světově proslulé město 
rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem na 
118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes něž se klene 400 
mostů, s nábřežními promenádami i úzkými uličkami, s 
romantickými zákoutími, zejména však s obrovským počtem 
palácových staveb a více než stovkou kostelů. 
9.den – PADOVA – univerzitní město se stavbami z 12.-15. 
století s obrovským náměstím se sochami a vodotrysky 
Prato della Vale a malebným starým městem a bazilikou Sv. 
Antonína. Průjezd nejhezčí partií východních Dolomit. 
CORTINA d’AMPEZZO – horské středisko, dějiště zimní 
olympiády 1956. JEZERO MISURINA – malebné jezero, na 
jehož severu se tyčí dominanta Tre Cime di Lavaredo.  
10.den – Příjezd v ranních hodinách. 


