
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDU STR. 14 

 NP CHORVATSKA                č. záj. 125  
 
1. Odjezdy - čtěte pozorně ! 
 
Termíny: 30.6.-9.7. a 25.8.-3.9. 
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 - 21.00 hod. 

 
 
Termíny: 16.6.-25.6., 7.7.-16.7. a 1.9.-10.9. 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 21.00 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 
Chorvatska je přes noc. 
Předpokládaná trasa přejezdu:  
Zájezdy s odjezdy A, E: Plzeň - Praha - Příbram - Písek 
- České Budějovice - Dolní Dvořiště - Salzburg - Villach - 
Ljubljana - Paklenica - Vodice nebo Dolní Dvořiště - 
Maribor - Zagreb - Paklenica - Vodice. 
Zájezdy s odjezdy B, C: Praha - Hradec Králové - 
Pardubice - Brno - Mikulov - Graz - Zagreb - Paklenica - 
Vodice. Zpáteční cesta bývá většinou po trase Brno – 
Pardubice – Hradec Králové – Praha. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 
Orientační čas návratu do Prahy (záleží na dopravní 
situaci atd.): v časných ranních hodinách mezi 5.30-
7.hod., pokud je trasa přejezdu přes Brno, tak je do Brna 
příjezd již cca mezi 2. a 3. hodinou ranní. 
 
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 z organizačních důvodů změnit 
penzion za jiný penzion nebo apartmány (v takovém 
případě mohou být snídaně a večeře podávány 
v nedaleké restauraci v dané rekreační oblasti). 
Ubytování je ve většině termínů zajištěno v hotelu Orion 
ve Vodicích. Hotel se skládá ze tří budov. Ubytování je 
ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky se sprchou 
a WC. Výjimečně jsou některé pokoje v hotelu Orion 3 - 
4 lůžkové se dvěma samostatnými ložnicemi, řešené 
formou apartmánů s nevybavenou kuchyňkou. Pokud je 
na některých pokojích lednice (cena cca 21 €/pobyt),  
CK ji nemůže garantovat, nebo kuchyňka, jejich 
používání je zpoplatněno, další ceny případně sdělí 
průvodce na místě po příjezdu do Vodic. Pokoje jsou 
vybavené klimatizací, ovladač k vyzvednutí na recepci 
hotelu (v sezóně může být zpoplatněno). 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 200 Kč. 
 
Pláže ve Vodicích jsou oblázkové, proložené 
betonovými plató usnadňujícími vstup do moře. Nejbližší 
pláž je u hotelu Olympic, lemovaná piniovým hájem, a je 
vzdálena cca 15 min. chůze od hotelu Orion. U hotelu 
Orion bývá k dispozici bazén, v sezóně výjimečně za 
poplatek. 
 
4. Stravování 
 
Stravování je zajištěno formou polopenze. Snídaně 
formou bufetu (bílé pečivo, marmeláda, máslo, salám, 
sýr, cornflakes, někdy paštika, nutela, jogurt, káva, čaj, 
ovocná šťáva), večeře menu - výběr z 2-3 jídel (první 
den jednotné), většinou několik chodů - polévka, salát 
k hlavnímu jídlu, dezert nebo ovoce. Nápoje u večeře 
nejsou zahrnuté v ceně. 
 



5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. 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. 
 
!!! Doporučujeme boty do vody. Pro pěší trasu 
v Paklenici doporučujeme pevné uzavřené boty, 
jedná se o několikahodinovou pěší turistiku. !!! 
 
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, 
může se Vám stát, že nebudete vpuštěni dovnitř. 
 
Ježci v Chorvatsku: Pokud se vám podaří stoupnout, 
kleknout či dokonce sednout na ježka, je to bolestivé, 
ale nezoufejte. Nejlépe je postižené místo ponechat pod 
vodou a ostny odstraňovat pinzetou. Ostny nesmí 
ztvrdnout! Vhodné je i postižené místo namazat, či polít 
olejem nebo přiložit mokrou látku a co nejrychleji 
vyhledat lékaře. Dejte pozor, aby vám zbytky ostnů 
nezůstaly v kůži, pak by mohlo dojít k zanícení. Když 
jsou trny vyjmuty, slunce a mořská voda postižené místo 
zanedlouho zahojí. 
 
Komáři v Chorvatsku: V některém období může dojít 
k vyrojení komárů a pak se noc stává nesnesitelná. Ve 
všech obchodech v Chorvatsku je dostatek přípravků, 
které citlivým způsobem zlikvidují tento hmyz. Přesto 
doporučujeme, vozte účinný repelent již z ČR. 
 
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 max. 
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 (jen se strojově čitelnými údaji - 
vydávané od července 2000). 
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. V Chorvatsku jsou slevy pro 
skupiny, studenty a děti. 
 
Plitvická jezera – vstupné musí CK uhradit 
předem, proto paní průvodkyně první den 
zájezdu na toto vstupné vybere peníze od 
každého účastníka:  
 
Dospělá osoba – 850 Kč 
Studenti s ISIC průkazkou – 650 Kč 
Děti do 18 let – 400 Kč 
Děti do 7 let - zdarma 
 
NP Paklenica – cca 8 €. 
 
NP Krka – 30 € ve skupině. 
Plavba po jezeře Visovac, vstupné do kláštera na 
ostrově Visovac a lokalita Roški slap – cca 15 €. 
 
Celodenní výlet na Kornatské ostrovy – cca 60 € (nelze 
platit v korunách). 
 
Dolphin watching (lodní výlet k ostrovu Vrgada, kde jsou 
poblíž sádky na ryby a šance vidět delfíny je velmi 
vysoká, dále 4 hodiny koupání na ostrově Vrgada na 
krásných plážích, v ceně je oběd) – cca  48 EUR. 
 
Split - Katedrála + krypta katedrály + baptisterium -  
cca 3,5 €, věž katedrály – cca 3,5 €, podzemí 
Diokleciánova paláce – cca 4 €, městský vlak do centra 
– cca 3 €. 
 
Trogir - pevnost Kamerlengo – cca 3 €, Katedrála –  
cca 3,5 €. 
 
Šibenik – 3 pevnosti (nelze zakoupit samostatně vstup 
jen do jedné z pevností) – cca 15 €, katedrála – cca 4 €. 
 
Vstupy v Zadaru – celkem cca 5 €. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 110 € + 
fakult. výlety + Plitvice. 
 
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 Záhřeb – J. E. Ing. Milan Hovorka, po-pá 
7.45-16.15, tel: +385 161 772 46, nouzová linka 
+385 916 121 533, Radnička cesta 47/VI, Zagreb. 
Konzulární jednatelství ve Splitu - otevřeno pouze 
během letní turistické sezóny v období od 15.6. do 15.9. 
Obala Hrvatskog narodnog preporoda 5 (kancelář je ve 
3. poschodí budovy), 21 000 Split (Riva). Nouzová linka: 
+385 91 6121 668. 
 
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 – Příjezd na ubytování v brzkém odpoledni, 
možnost koupání.  
3. den – Dopoledne návštěva národního parku 
PAKLENICA v pohoří VELEBIT. Procházka divokou 
přírodou kaňonem Velké Paklenice. V podvečer 
návštěva ZADARU s prohlídkou historického centra.  
4. den – Výlet do národního parku SLAPOVI KRKY s 
proslulými vodopády, kaskádami, jezírky. Výlet lodí na 
ostrůvek VISOVAC, který leží uprostřed stejnojmenného 
jezera obklopen překrásnou přírodou. Na ostrůvku je 
nachází starobylý františkánský klášter z r. 1445, kde se 
mimo jiné nachází i jeden ze tří exemplářů skvostně 
ilustrovaných Ezopových bajek na světě z 15. stol. Dále 
vodopád SKRADINSKI BUK, zde řeka vytváří terasovité 
kaskády a na úseku 400 m padá do hloubky 45 metrů 
(koupání je zakázáno).  
5. den – ŠIBENIK (UNESCO) – město s historickým 
centrem. Odpoledne pobyt u moře.  
6. den – Výlet do známých letovisek: SPLIT (UNESCO) 
– staré město, významná muzea, Diokleciánův palác, 
příjemný městský park, noblesní pobřežní promenáda s 
kavárnami. TROGIR (UNESCO) – městečko se 
zachovalým středověkým jádrem, které oplývá 
množstvím kulturně historických zajímavostí, z nichž 
nejzajímavější je románská katedrála.  
7. den – Pobyt u moře. Pro zájemce možnost 
fakultativního lodního výletu do NP KORNATI, který 
poskytuje nezapomenutelné přírodní scenérie.  
8. den – Pobyt u moře.  
9. den – Návštěva známého národního parku 
PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO) s jezírky, vodopády, 
kaskádami, jejichž romantická nádhera nás přenáší do 
časů našeho dětství do slavných indiánek o Vinnetouovi. 
10. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách. 


