
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 15 

 OSTROV VIS          č. záj. 127 
 

1. Odjezdy - čtěte pozorně! 
 

Ostrov Vis – čas a místo odjezdu budou upřesněny 
dodatečně. 
Předpokládaný odjezd z Prahy – ÚAN Florenc  
v odpoledních hodinách (cca 13.30 hod.). Z Prahy může 
být doprava do Brna zajištěna linkou RegioJet. 
Předpokládaný odjezd z Brna - staré autobusové nádraží 
před hotelem Grand - cca 17.00 hod. 
 

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase 
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 

2. Doprava 
 

je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do 
autobusu pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je 
přes noc. 
Předpokládaná trasa přejezdu: Hradec Králové – 
Pardubice - Praha – Brno – Split nebo Hradec Králové – 
Pardubice – Brno – Split a z Prahy svoz do Brna. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas návratu zpět do ČR (dle dopravní situace 
po trase): Brno ranní hod. (mezi 5.-6.hod.), Praha ranní – 
dopolední hod. (mezi 8.-10.hod.). 
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 a typ ubytování dle 
aktuální situace. 
 

Ubytování je zajištěno v Komiže v hotelu Biševo*** ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, TV a 
klimatizací. Půjčení fénu možné zdarma na recepci. Hotel 
se nachází přímo u oblázkové pláže ve stínu borovic a 
nedaleko (asi 5 minut chůze) od centra historického 
městečka Komiža na ostrově Vis. 
 

Příplatky: 
1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení, počet je velmi 
omezený, nutno ověřit dostupnost předem v CK) –  
5 100 Kč. 
Pokoj s balkonem na mořskou stranu (nutno ověřit 
dostupnost předem v CK) – 950 Kč/os. 
Pokoj s  balkonem (nutno ověřit dostupnost předem v  CK) 
– 550 Kč/os. 
 

Místo našeho pobytu městečko Komiža leží v široké 
zátoce (Zaljev Komiža) pod nejvyšším vrcholem ostrova 
(Hum), který ji chrání před větry od moře. Místní se živí 
především zemědělstvím a rybolovem, můžete si pochutnat 
především na výborně upravených rybách a doporučujeme 
ochutnat i místní specialitu "him" - cukrovinka z datlí. 
Plážový servis: za poplatek. 
 

4. Stravování 
 

V ceně je zahrnuta 7x polopenze: snídaně formou 
bufetu, večeře – výběr z menu + salátový bufet.  

Tento hotel doporučujeme pro výbornou kuchyni.  

Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří, klienti si je hradní 
na místě sami. 

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. 
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, 
může se vám stát, že nebudete vpuštěni dovnitř. 
Doporučujeme mít sebou pevnou obuv – na ostrově Vis 
jsou značené turistické cesty, popř. řidičský průkaz – 
pokud si budete chtít půjčit auto nebo motorku. 
 

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. 
 

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. Nevozte kartony 
vod nebo piv, 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. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny. 
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. 
 

Doporučujeme vyměnit chorvatskou měnu již v ČR. Na 
místě nelze platit ani v Kč ani v EUR. Další výměna je 
možná v místě pobytu. Na některých místech lze vyměnit 
také české koruny. 
Orientační kurz 1 HRK = 3,412 Kč. 
 

1) Výlet lodí – Biševo  400 HRK 
Cena zahrnuje: Modrá jeskyně +koupání, oběd, zátoka 
Porat 
 

Vis  - archeologické muzeum 20 HRK 
 

2) Výlet lodí okolo ostrova 400 HRK 
Cena zahrnuje: zátoka Stiniva, Vela Smokova, oběd, 
Vojni podkop, zátoka Barjoška  
 

3) V případě, že počasí nedovolí 2 výlety, pak je jeden 
velký lodní výlet   600 HRK 
Cena zahrnuje: Modrá jeskyně, zátoka Stiniva, Vela 
Smokova, oběd, Vojni podkop, zátoka Barjoška) 
Komiža – rybářské muzeum 20 HRK 
(modely lodí, rybářství, vyhlídka)  
Ochutnávka místních specialit 140 HRK 
Diokleciánův palác (sklepení) 40 HRK  
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 1 00 HRK - 
není podmínkou všechny fakultativní výlety absolvovat. 
 
Po přijetí Eura v r. 2023 budou ceny aktualizovány. 
  
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: +420 777 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 – Ráno příjezd do SPLITU. Před naloděním na 
trajekt individuální prohlídka města. Následuje téměř 
3hod. plavba trajektem Jaderským mořem kolem ostrovů 
Brač a Hvar. Vylodění na OSTROVĚ VIS, ve stej-
nojmenném městečku. Odjezd na ubytování (hotel přímo 
na pláži) do starobylé Komiži. Individuální volno, 
odpočinek, koupání, večeře.  
3. den – Pobyt u moře, individuální volno. Seznámení s 
podmanivým městečkem KOMIŽA pod horou Hum. Úzké 
uličky lemované tmavohnědými domky ze 17. a 18.stol., 
benediktinský klášter sv. Mikuláše, přístavu dominuje 
renesanční pevnost s rybářským muzeem a množství 
příjemných posezení v romantických zákoutích na 
pobřežní promenádě. Milovníkům ryb a zvláště humrů, 
doporučujeme navštívit Konobu Jastožera, kde zvládnou 
připravit tyto lahodné klepetáče naprosto bezchybně. Jde 
o jedinečnou restauraci, kde se můžete najíst rovnou nad 
vodou.  
4. den – Fakultativní lodní výlet na OSTRŮVEK 
BIŠEVO, všudypřítomná rozmarýna a především 



fantastická Modrá jeskyně, jejíž krásy předčí i 
světoznámou jeskyni na ostrově Capri, vzácný příklad 
přírodní krásy.  
5. den – Pobyt u moře, individuální volno.  
6. den – Výlet do TITOVY JESKYNĚ (Titova špilja) v 
hoře HUM, z níž Tito koordinoval vojenské a diplo-
matické kroky a navštívíme prastaré městečko VIS – 
zbytky řeckého hřbitova, římských lázní, pobřežní 
promenáda od Luky do Kuta s letními sídly a paláci např. 
Česká vila, kaštel, archeologické muzeum.  
7. den – Pobyt u moře, individuální volno. (Možnosti 
fakult. výletů – OSTRŮVEK RAVNIK, krásné zátoky na 
jižním pobřeží – přírodní památka STINIVA, pláž 
SREBRENA, ZÁTOKA STONČICA, potápěčská centra).  
8. den – Panoramatická jízda ostrovem, na jehož 
svazích se pěstují známá vína Vugava a Plavac. Fakult. 
ochutnávka místních specialit – likérů, vín a tradičních 
pokrmů na zdejší usedlosti. Překrásné přírodní scenérie, 
malebné zátoky, jeskyně, písečné pláže, koupání.  
9. den – Dopoledne odjedeme na trajekt, plavba 
Jaderským mořem do Splitu, odjezd do České republiky.  
10. den – Návrat v ranních hodinách. 


