
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 10 

 KALÁBRIE, LIPARSKÉ OSTROVY  
č. záj. 117 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Stanoviště: Praha – od stanice metra B - Nové Butovice, 
zastávka busu (nad metrem) na Bucharově ul. V metru je 
nejlépe jet v prvním vagonu, vystoupíte po schodech 
směr Petržílkova ulice, Bus, Taxi, Bus Motol, Bavorská. 
Proti výstupu z vestibulu metra jsou eskalátory směr 
Petržílkova ul., Bucharova ul., Zájezdová doprava. Jimi 
vyjedete přímo na Bucharovu ul., kde je Vaše odjezdové 
místo. Zastávka se nachází před plzeňskou pivnicí PUB. 
Čas odjezdu - 12.00 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 klimatizací s možností 
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Konzumace 
teplých nápojů je možná pouze mimo bus. Autobus je 
vybaven bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni 
používat s odvoláním na platné právní předpisy. 
Doporučujeme se do autobusu pohodlně obléci, protože 
jízda tam i zpět je přes noc. 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Plzeň – 
Regensburg – Mnichov - Bologna – Florencie – Řím – 
Neapol – Cosenza – Tropea – Capo Vaticano a dále dle 
programu. Nebo Plzeň – Praha – České Budějovice – 
Brennerský průsmyk – Bologna – Florencie – Řím – 
Neapol – Cosenza – Capo Vaticano. 
Přejezdová trasa bude upřesněna podle toho, kde bude 
nejvíce přihlášených klientů. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Návrat zpět do ČR je v poledních hodinách. 

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 
 
1) Ubytování v apartmánech: 
Ubytování je zajištěno 7x v jednoduchých 4lůžkových 
apartmánech typu „Bilo“ (se dvěma oddělenými ložnicemi) 
Areál bungalovů má sugestivní polohu na svahu nad 
mořem a je vystavěn ve stínu borovic a eukalyptů v těsné 
blízkosti písečné pláže. Apartmány se skládají ze 
dvou oddělených dvoulůžkových ložnic, soc. zařízení, 
kompletně vybavené kuchyňky a terasy. Hostům jsou v 
sezóně k dispozici lehátka + slunečníky, bazén (povinná 
koupací čepice) a bar, kde se zakoupit italská 
snídaně. Areál je v těsné blízkosti písečné pláže. 
Ubytování je zajištěno v kempinku Villaggio Marina di 
Capo, http://www.marinadelcapo.it/.  
Okolí areálu vybízí k procházkám k zálivu s písečnými 
plážemi mezi majestátními útesy. Capo Vaticano najdete 
na mapě (http://www.marinadelcapo.it/mappa.php) na 
nejzápadnějším výběžku jižní Kalábrie, asi 15km od 
městečka Tropea. 
V bungalovech není povlečení, ručníky, toaletní papír, jar 
a zápalky. Povlečení je nutné vzít vlastní s sebou. 
Ubytování proběhne v odpoledních hodinách, zpravidla 
po 14.00 hodině. Poslední den je nutno apartmány uvolnit 
do 10.00 hodin. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj v apartmánu: 117-01 (červenec) – 
4 800 Kč, 117-02 (září) – 4 500 Kč.  
 

2) Ubytování v hotelu: 
Hotel se nachází v oblasti Capo Vaticano, v blízkosti 
vyhlášených pláží Groticelle a Eden. Hotelové pokoje jsou 
s příslušenstvím, mají televizor. 
CK nemůže ovlivnit ubytování v patře ani ubytování 
s výhledem na mořskou stranu. Ubytování probíhá 
zpravidla po 14.hodině. Hotel má na pláži plážový servis 
omezené kapacity. Při překročení kapacity je možné na 
pláži zakoupit 2 lehátka a slunečník za 20 € / den. 
 
Příplatky: 
Pokoj na mořskou stranu – 1 200 Kč / pokoj. - nutno 
ověřit dostupnost předem v CK. 
Klimatizace na pokoji – 5 € / pokoj / den – platí se na 
místě. Nutná rezervace předem v CK, na místě již pokoj s 
klimatizací nelze zajistit. 
1/1 pokoj v hotelu (zde povinný při nedoobsazení) – 
5 600 Kč 
 
Na místě se platí pobytová taxa ve výši cca 2 € / os. / 
den. Každý uhradí na místě průvodci, který poté zaplatí 
za celou skupinu. 

4. Stravování 
 
Stravování je na tomto zájezdu vlastní. Apartmány jsou 
vybaveny kuchyňkou s nádobím (plynový sporák a 
lednička, hrnce, nádobí, příbory). Součástí vybavení není 
rychlovarná konvice. Pizzerie se nachází asi 300 metrů 
od areálu, další restaurace jsou v centru Santa Marie, asi 
500 metrů od areálu. 
Vodu v bungalovu lze konzumovat po převaření, vodu lze 
zakoupit za nízkou cenu v baru v areálu. 
 



Při ubytování v hotelu je v ceně zahrnuta polopenze, 
snídaně formou bufetu, večeře servírované - výběr ze 
dvou variant tříchodového menu. 
 

Orientační ceny v Itálii: pizza 6 – 10,00 €, jídlo 
v restauraci od 13,00 €, džbánek vína 6,00 €, velká voda 
v obchodě 0,50-1 €, zmrzlina 2,00-3,00 € / kopeček. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle 
proti slunci, krém na opalování s ochr. faktorem, repelent, 
deštník nebo pláštěnku, teplejší oblečení pro případ 
horšího počasí. Základní léky – acylpyrin, endiaron, 
paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale 
užívané. Do bazénu (když bude v provozu) je nutná 
koupací čepice. 
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. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude 
naložena). 
Na základě zkušeností s dosavadními zájezdy, kdy 
nebylo možno uložit enormní množství (mnohdy 
zbytečných) zavazadel, jsme nuceni Vás žádat o rozumné 
omezení. 
!!! Každý účastník může vézt zavazadla o váze do  
20 kg. Nevozte balené vody, kartony piv apod., nebudou 
převzaty k přepravě. 
 
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 poskytovat výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze 
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna 
místa 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. 
 



Lodní výlet na Liparské ostrovy - cca 75 € (včetně 
transferu do přístavu a ostrovní taxy). 
 
Lodní výlet Panarea a Stromboli v noci - cca 75 € (včetně 
transferu do přístavu a ostrovní taxy).  
 
Další vstupy a lodě: Národní archeologické muzeum 
v Reggiu – 8 €, kráter na Vulcanu - 3 €, sirné jezírko na 
Vulcanu - 2,5 €, vláček v Gerace - 5 €. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 130 €. 
 
Doporučujeme též nějaká drobná € na toalety, které jsou 
zpravidla zpoplatněny 0,70 €. 

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 Neapol – Prof. Fabiana Forte, po-st 
9.30-12.30, tel: +39 081 268 784, Corso Umberto I, 
Neapol. 
 
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: 00420 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 v dopoledních hodinách po trase Praha 
(cca 12.00 hodin). Přejezd přes SRN a Rakousko do 
Itálie. 
2. den: V poledních hodinách příjezd do letoviska, 
odpoledne ubytování. Volný program. 
3. den: Volno, pobyt u moře. V podvečer pro zájemce 
procházka na působivé vyhlídky v okolí ubytování. Z 
terasy Belvedere výhled na záliv Santa Eufemia a 
plážičky Focu, které patří k nejkrásnějším úsekům 
italského pobřeží. Z vyhlídky u majáku na mysu Capo 
Vaticano rozhled po zátoce Gioa Tauro s panoramatem 
stolové hory Monte Porro. 
4. den: Volno, pobyt u moře. Pro zájemce polodenní výlet 
do malebného městečka TROPEA. Ta je označována za 
barokní balkón Kalábrie, neboť se rozprostírá na 40 m 
vysokém pískovcovém útesu nad modrou hladinou 
Tyrhenského moře a její kolorit dotvářejí barokní paláce a 
kostely. My se projdeme labyrintem uliček, které mnohdy 
končí zábradlím a výhledem na průzračné moře, 
navštívíme tisíc let starou normanskou katedrálu Panny 
Marie, ochutnáme pikantní kalábrijské speciality a třeba i 
tuňákovou nebo feferonkovou zmrzlinu. 
5. den: Volno, pobyt u moře. Pro zájemce celodenní 
autokarový okruh Kalábrií (podél nejjižnějšího cípu 
Apeninského poloostrova): mytická (v řeckých bájích 
mořská obluda) SKYLLA, REGGIO DI CALABRIA, 

proslulé muzeum antiky, elegantní promenáda při 
Messinské úžině. Nejfotografovanější místo v Kalábrií – 
městečko duchů PENTEDATTILO, jehož jméno pochází z 
řečtiny a znamená „pětiprstý“. Nad vesnicí se totiž tyčí 
podivný skalní útvar, který připomíná otevřenou ruku. 
Reggio patří k seizmicky nejvíce ohroženým oblastem. 
Ruka prý chrání město před zemětřesením. Průjezd 
pobřežím COSTA GELSOMINI podél Jónského moře do 
středověkého normanského města na vrcholku kopce 
GERACE, které zažilo svůj největší rozkvět za normanské 
vlády. Z této doby pochází největší církevní stavba v 
Kalábrii – zdejší katedrála. 
6. den: Volno, pobyt u moře. Pro zájemce celodenní 
fakultativní výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY známé 
svou sopečnou aktivitou. Sopka Vulcano doutná ještě 
dnes. Místní půda je prosycena podzemními plyny. V 
místech, kde vyvěrají na povrch, vznikají sirná bahenní 
jezírka. Koupel v nich má blahodárné účinky. Osvěžení 
přinese však i pobyt na černé či bílé sopečné pláži. 
Možnost výstupu ke kouřícímu kráteru a pokochání 
výhledy na Vulcano a okolní ostrovy. Plavba bárkou mezi 
lávovými skalisky v moři, které vypadají, jako by je tam 
rozházel bájný kyklop Polyfémos. Ochutnávka dezertního 
vína malvasia a naložených plodů a poupat rostliny 
kapari. Návštěva malebného městečka LIPARI, metropole 
souostroví. Procházka uličkami pod akropolí. Plavba 
podél Panarey, ostrova milionářů. Zastávka na vykoupání 
na vulkanické pláži ostrova Stromboli. Večer návrat do 
letoviska. 
7. den: Volno, pobyt u moře. Pro zájemce odpolední a 
večerní fakultativní výlet lodí za erupcemi ostrova 
STROMBOLI, který je nejvýchodnějším z Liparských 
ostrovů a leží zhruba 60 kilometrů od Capo Vaticano. 
Sopka má nadmořskou výšku 925 metrů, z mořského dna 
se však zvedá do výšky téměř 3 000 metrů. Je jedním z 
pěti vulkánů na světě, které mají pravidelné erupce a 
spolu s Etnou představuje jednu ze dvou činných sopek, 
jež se nacházejí v těsné blízkosti evropského kontinentu. 
Ostrov proslavil stejnojmenný film sIngrid Bergmanovou v 
hlavní roli. My si prohlédneme ostrovní metropoli SAN 
VICENZO s bílou kubickou architekturou, vykoupeme se 
na černé pláži a po setmění poplujeme ke svahu Sciara 
del Fuoco, nad kterým zhruba třikrát za hodinu tryská 
ohnivý gejzír a po kterém se pak valí žhavá struska do 
moře. 
8. den: Volno, pobyt u moře. 
9. den: Dopoledne vyklizení bungalovů, hotelových 
pokojů. Celodenní volno u moře a v odpoledních odjezd z 
letoviska. 
10. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 
 


