
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K 
ZÁJEZDŮM STR. 10 

 NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA APULIE č. záj. 116 
 

1. Odjezdy - čtěte pozorně ! 
 

Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží 
Florenc, číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech cca 
2 týdny před zájezdem.  
Čas odjezdu - 9.00 hod. 
Florenc je přestupní stanice metra C a B. Výstup směr 
ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře značený.  
 
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: Pardubice - Hradec 
Králové - Praha – Plzeň – Rozvadov – Innsbruck – 
Brennerský průsmyk -  Bologna – Ancona – Otranto. 
Z Brna bude svoz zajištěn linkou Student Agency. 
Orientační čas návratu do Prahy (dle aktuální situace po 
trase) – kolem 18.-20. hod. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 
3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno ve 4* hotelu Hermitage v Galatině v 
centru poloostrova Salento. Ubytování je ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím, klimatizací, TV, WiFi 
zdarma, minibarem, fénem. Hostům hotelu je k dispozici 
vnitřní vyhřívaný a venkovní bazén. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 600 Kč. 
 
4. Stravování 
 

V ceně je 5x polopenze, nápoje nejsou v ceně večeří 
zahrnuty. 
 
5. Důležité osobní věci 
 

Doporučujeme s sebou redukci do zásuvky, nelze 
použít naše elektrické spotřebiče. Jedny pohodlné boty 
na prohlídky a pěší výlety. Plavky, klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, 
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího 
počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky 
proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané. Do 
bazénu je nutná koupací čepice. 
Doporučujeme mít plavky připravené v příručním 
zavazadle u sebe v autobuse, 2. den je možnost 
koupání v Otrantu a do velkého zavazadla nebude 
během dne přístup. 
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. 
 
Otranto - Aragonský hrad - většinou bývá výstava a pak je 
vstup 12 €. 
 

Bauxitové jezírko - je zpřístupněné a zdarma 
 

Ostuni - muzeum - 5 € 
 

Gallipoli - muzeum výroby oleje - 2 € 
Matera - skalní kostely + místní průvodce - 10 € 
 

Lecce - hrad Karla V. - 10 €, 2 hlavní kostely - 4,5 € 
(skupinová cena) 
 

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. 
 

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. 
Honorární konzulát Bari – Pan Cav Riccardo di Matteo, út, 
čt 10.00-12.00, tel: +39 080 434 9984, Piazza Luidi di 
Savoia Duca degli Abruzzi 5, Bari. 
 
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 dopoledních hodinách. 
2. den – Příjezd na jih Itálie na „podpateček italské boty“ 
do oblasti Apulie, která bývá přezdívána „Karibik 
Středomoří“ pro nádherné světlemodré moře a bílé pláže. 
OTRANTO – malebné městečko, kde středověké 
centrum s úzkými pitoreskními uličkami obepínají 
mohutné hradby. Prohlídka a koupání, odpočinek na 
pláži. Dále zastávka u bauxitového jezírka nedaleko 
Otranta, jehož okolí hýří hnědočervenými barvami. 
K večeru odjezd na hotel.  
3. den - Výlet za krásami Apulie. Návštěva malebného 
bílého městečka OSTUNI, které ční na vrcholku s 
výhledem do okolní krajiny. Procházka historickým 
centrem s labyrintem uliček a romantických zákoutí, 
katedrálu v pozdně gotickém slohu, Biskupským palácem 
aj. Přejezd do vyhlášené OBLASTI „TRULLI“ - bílé 
domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem. 
ALBEROBELLO - romantické městečko, jehož název 
znamená „krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“. 
Prohlídka městečka LOCOROTONDO, které patří 
k nejzajímavějším na jihu Itálie. 
4. den - Výlet na tzv. „podpatek boty“ Itálie, 
SALENTINSKÝ POLOOSTROV.  Vyhlídková cesta na 
nejjižnější mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA.  
Návštěva krásného GALLIPOLI – středověké centrum na 
ostrově v Jónském moři, anjouovský hrad, rybí trh, 
katedrála. Odpoledne koupání na „karibské pláži“ BAIA 
VERDE. 
5. den – Přejezd do vnitrozemské provincie 
BASILICATA. Návštěva pozoruhodného města 
MATERA ležícího v zajímavé přírodní oblasti, kde strže 
od sebe oddělují jednotlivé kopce. Prohlídka části SASSI, 
kde se nachází kostely a obydlí vytesané do skály. 
6. den – Město LECCE s jedinečnou barokní 
architekturou a množstvím zajímavých kostelů. Piazza 
del Duomo, katedrála bazilika Santa Croce aj. Návštěva 
pobřeží, kde bělostné skály ční nad průzračnou 
bleděmodrou vodou v místě ROCA VECCHIA a TORRE 
DELL ORSO. Koupání. 
7. den – Ráno odjezd z hotelu, přejezd na 
POLOOSTROV GARGANO. Návštěvníky Gargana 
přitahuje panorama typických bílých útesů, které se tyčí 
nad nádhernými písčitými plážemi.  Přímořské středisko 
RODI GARGANICO na pobřeží poloostrova Gargano. 
Možnost koupání nebo pro zájemce plavba kolem 
vyhlášených útesů Gargána. Večer odjezd do ČR. 
8. den – Návrat do Prahy v podvečerních – večerních 
hodinách. 


