
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K 
ZÁJEZDŮM STR. 7 

 TOSKÁNSKO, CINQUE TERRE – 
UBYTOVÁNÍ V HOTELU                č. záj. 109 

 

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 - 17.00 hod. 
 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase 
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 
– Brennerský průsmyk a dále do Itálie k prvnímu místu 
prohlídky. 
 

Orientační čas příjezdu do Prahy je 11.-12.hod. (dle 
aktuální dopravní situace po trase). 
 

!Upozorňujeme, že u výletu na Elbu zůstává autobus 
na pevnině v přístavu! 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 

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 níže uvedené hotely za jiné 
dle aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno v hotelu typu Fortuna, tzn. konkrétní 
hotel bude znám cca týden před odjezdem. Ubytování je ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 800 Kč. 
 
Cena nezahrnuje pobytovou taxu - splatná na místě, cca  
2 € / os. / noc. 
 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, ostatní 
stravování je vlastní. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří. 
 

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 ochr. faktorem, repelent. Deštník, teplejší 
oblečení pro případ horšího počasí. V Itálii bývá 
vyžadována do bazénu koupací čepice. Doporučujeme boty 
do vody. 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 320 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. 
CINQUE TERRE - vstup do NP a jízda vlakem – 18,2 € 
(11,4 € děti do 12 let; 14,8 € senioři nad 70 let). 
 
ELBA: trajekt na Elbu - cca 30-35 € dle sezóny. 
Napoleonovo muzeum – 5 €, Medicejské hradby - 3 €, 
kostel Misericordia -1 €, Archeologické muzeum - 3 €, 
divadlo - 3 €. 
 
FLORENCIE (výběr záleží na zájmu klienta) - Galerie Uffizzi 
- 20 € (CK nezaručuje, že se zájemci dostanou do galerie, 
stojí se většinou dlouhé fronty, nebo je možné si předem 
zajistit rezervaci přes internet za příplatek 4 €), kostel S. 
Croce - 8 €, kostel S. Lorenzo - 9 €, kostel Sta. Maria 
Novella – 7,5 €, Medicejská kaple – 9 €. Palazzo Vecchio – 
12,5 €. Galeria Accademia - 12 € + 4 € rezervace. 
Příměstský vlak do centra – cca 1,50 € / 1 cesta 
Kombinované vstupné: Tzv. Brunelleschi Pass (Dóm, 
Zvonice, muzeum, Baptisterium, Santa Reparata, nutná 
rezervace předem – 30 €. Tzv. Giotto Pass (Zvonice, 
muzeum, Baptisterium, Santa Reparata) – 20 €. Vstup do 
Dómu zdarma.  
Případným zájemcům o rezervace Galerie Uffizi nebo 
kopule Dómu ve Florencii doporučujeme zamluvit si lístky 
v daném termínu pro vstup do objektu mezi 13. - 15. 
hodinou. Prohlídku obou objektů zároveň během jediného 
dne nelze realizovat. Pokud se rozhodnete jeden z objektů 
navštívit, je možné, že se nebudete moci z časových 
důvodů zúčastnit společné prohlídky města. 
Web pro objednávku vstupného na kupoli Dómu ve 
Florencii: 
https://grandemuseodelduomo.waf.it/en/cumulative-ticket-
great-museum-of-the-cathedral-of-florence 
- zde nezapomeňte zaškrtnout možnost: 
√ Brunelleschi's Dome Skip-the-Line Booking 
- následně Vám bude nabídnut časový termín vstupu 
Web pro objednávku vstupného do Galerie Uffizi: 
https://webshop.b-
ticket.com/webshop/webticket/eventlist?production=1 
 
SIENA - katedrála – 6-8 € (dle zpřístupnění podlahových 
mozaik), baptisterium - 4 €, krypta – 8 €, věž -  
10 €, kombinované vstupné: Museo del Duomo + Duomo + 
Biblioteca Piccolomini + Cripta + Panorama Facciatone –  
15 €. 
 
PISA - autobus z parkoviště - 1 € zp.  
V Pise je možné vybrat si z několika variant vstupenek:  
1 vstup (výběr: Baptisterium, Campo Santo, Museo del 
Duomo – momentálně uzavřeno pro rekonstrukci, nebo 
Museo delle sinopie) - 7 €, všechny 10 €, Samotný dóm – 
zdarma. 
Šikmá věž + ostatní památky 27 €. 
 
SAN GIMIGNANO – Collegiata – 4 € 
 
LUCCA – Torre Guinigi - 5 €, Baptisterium - 6 €, katedrála 
San Martino – 3 €. Kombinovaná vstupenka Dom + Museo 
+ San Giovanni – 9 €. 
 
Místní průvodce ve Florencii a Sieně - cca 12 €/os. /  
1 město (skládá-li se celá skupina, počítáno na skupinu  
40 os.). V případě zájmu o prohlídku těchto měst s 



průvodcem je místní průvodce povinný. Tj. celkem cca  
24 € / os. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 190 € + cca  
24 € na místní průvodce. 
 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezd 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 Florencie – Paní Dr. Giovanna Dani del 
Bianco, út, st, čt 10.00-13.00, tel: +39 055 284 454, Via 
Umberto Maddalena 32r, Firenze. 
 
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 odpoledních hodinách. 
2. den - Výlet do oblasti malebných romantických 
„orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) – 
tato jedinečná oblast je dostupná pouze lodí nebo vlakem. 
Přijedeme do obce LEVANTO, odtud lodí do jednotlivých 
městeček s možností výstupu v každém z nich (mimo 
Corniglie). Kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat 
v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž). Pobřeží Cinque 
Terre – krásné výhledy na romantická městečka u moře, 
skalnaté pobřeží, romantické zátoky.  
3. den - LUCCA – elegantní podmanivé město, obklopené 
hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, 
malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. PISA 
(UNESCO) - prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá 
věž, Baptisterium, Dóm atd. 
4. den - SIENA (UNESCO) - město, jehož kostely a paláce 
vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del 
Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. 
SAN GIMIGNANO (UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst 
Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže dokreslují 
malebný obraz středověkého města. VOLTERRA - město 
alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. 
Krásné městské brány, impozantní středověké paláce, 
katedrála. 
5. den - Pobyt u moře. 
6. den - ELBA - přírodně zajímavý ostrov proslavený pobytem 
Napoleona, jeden z nejmalebnějších ostrovů Středozemního 
moře s velmi členitým pobřežím: výlet do PORTOFERRAIA - 
Napoleonova vila, Medicejská pevnost, možnost koupání (lodě 
se platí na místě). 
7. den - FLORENCIE (UNESCO) – perla Toskánska – Dóm 
Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka 
Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa 
Croce. Noční přejezd. 
8. den - Příjezd v poledních hodinách. 
 


