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1. Odjezdy čtěte pozorně ! 
 
Čas odletu bude upřesněn cca 7-10 dní před zájezdem. V 
pokynech bude také upřesněn váhový limit zavazadel pro 
leteckou přepravu. 

2. Doprava 
 
Doprava je zajištěna místním autobusem, nápoje nejsou 
v místních autobusech prodávány. V řeckých autobusech 
je zákaz konzumace jakéhokoliv jídla. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 9x v hotelu v oblasti Iraklia nebo 
Rethymna. Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. Hotely většinou mají vlastní bazén a leží 
nedaleko pláží. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 000 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení pro samostatně cestující osoby). 

4. Stravování 
V ceně zájezdu je zahrnuta 9x polopenze. Snídaně i 
večeře bývají většinou formou bufetu, podávají se jak 
mezinárodní jídla, tak místní speciality. Nápoje nejsou 
zahrnuty v ceně večeří, klienti si je hradí na místě sami.  

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, vhodné jsou pevnější 
boty, botasky, trekové sandály na prohlídky 
archeologických areálů. 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 apod. a 
léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti 
bolesti. Doporučujeme boty do vody (při výletu do Samarie, 
v Matale). 
Pro ty, kteří chtějí absolvovat výlet do soutěsky 
Samaria, jsou nutné pevné boty. Doporučujeme také 
teleskopické hole. Tento pěší výlet trvá 5-6 hodin 
chůze, většinu trasy z kopce (1 300 m. klesání, 16 km 
chůze), v kamenitém terénu a balvanitým korytem 
vyschlé říčky. Vyžaduje dobrou fyzickou kondici a 
vytrvalost, z trasy se nelze vrátit, jakmile na ni turista 
nastoupí, musí ji dokončit a dojít do přístavu k lodi. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. O váhových 
limitech zavazadel budete informování v pokynech před 
zájezdem. 
 
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 700 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 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – max. 45 000 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 45 000 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) 
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. 
 
Iráklio - archeologické muzeum - 10 €, Knossos - 15 €, 
kombinované vstupné Iraklio muzeum + Knossos - 20 €, 
pevnost v Irákliu – Koules – 4 €. 
 
Agia Triáda - 4 €, Faistos - 6 €, Gortys - 8 €. 
 
Jeskyně Dikteon Andron - 6 €, Archeologický areál Lató – 
3 €, kostel Panagiá Kerá ve vesnici Kritsá - 3 €. 
 
Soutěska Samaria - 6 € + loď do Sfakie – 12,5 €. 
 
Pevnost v Rethymnu - 4 €. 
 
Fakultativní výlet na ostrov Santorini - max. částka by měla 
být 155 €. Ceny za tento celodenní výlet se liší, průvodce 
na místě Vám doporučí nejlepší variantu. Levnější jsou 
výlety bez česky mluvícího průvodce (delegáta), dražší 
jsou výlety, na které jezdí i česky mluvící průvodce 
(delegát). 
 
Fakult. Krétský večer – cca 45 €. 
 
Fakult. výlet Vinařská oblast Peza, keramická dílna, trh 
v Irakliu. – cca 40 €. 
 
Fakult. výlet na ostrov Spinalonga s benátskou pevností, 
koupání z lodi, oběd v ceně – cca 50 €. 
 
Půjčení dvou lehátek + slunečníku - cca 10 € / den. 
 
Do většiny památek mají senioři nad 65 let a mládež do  
18 let výrazné slevy. Je nutno s sebou nosit cestovní 
doklad. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 80 € + 
fakultativní výlet na ostrov Santorini, případně další 
fakult. výlety. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Letecké zájezdy se uskuteční při minimálním počtu  
15 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 

12. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Athény – J.E. PhDr. Jakub Karfík, po-pá 
8.30-17.00, tel: +30 210 671 37 55, nouzová linka 
+30 694 473 37 69, G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, 
Athény. 
 
Honorární konzulát Heraklion – Paní Maria Nistazaki, st, čt 
9.00-12.00, tel: +30 281 022 2306, Giamalaki & 
Sof.Venizelou 50, Heraklion. 
 
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 – Odlet na Krétu, dle času letu volno, ubytování. 
2. den – Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA TRIÁDA – 
královská vila z doby bronzové s výhledy na jižní pobřeží 
Kréty. GORTYS – zbytky významného antického města. 
FESTÓS – starověké středisko se zbytky královského 
paláce. Malebné zátoky u vesničky MATALA.  
3. den – IRÁKLIO – hlavní město a nejvýznamnější 
přístav Kréty. KNÓSSOS – nejvýznamnější 
archeologická lokalita na Krétě, hlavní středisko 
mínojské kultury s proslulým labyrintem. 
4. den – Pobyt u moře. 
5. den – Nejzdatnější se mohou vydat na náročný pěší 
výlet nejdelší evropskou soutěskou SAMARIA, která je 
až 300 m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2-3 m 
široká. Plavba lodí podél pobřeží do SFAKIE (loď není 
v ceně). Snídaňový balíček místo snídaně. 
6. den – Pobyt u moře. 
7. den – Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO 
ÁNDRO – krápníková jeskyně, mytologické rodiště 
nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI – náhorní 
plošina v pohoří Dikté s tisíci malými větrnými mlýny. 
Ruiny antického města LATÓ. Malebná horská vesnička 
KRITSÁ. ÁGIOS NIKOLÁOS – půvabné městečko 
stoupající do svahu nad zátokou Mirabello. 
8. den – Výlet na západní stranu ostrova. RETHYMNO – 
město, kde je vedle sebe vidět stavby benátského 
i tureckého typu. CHÁNIA – město s pitoreskním starým 
městem. 
9. den – Pobyt u moře. Zájemci mohou fakultativně (cca 
130 - 160 Euro) navštívit ostrov SANTORINI. Santorini je 
nejjižnější ostrůvek souostroví KYKLADY, jehož střed 
tvoří ohromný mořem zatopený kráter, který návštěvníka 
uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto 
skalnatého kotle, jehož vrcholy jsou posety bílými 
stavbami měst THIRA a IA. Pro účastníky výletu bude 
snídaňový balíček a studená večeře. 
10. den – Odlet do Prahy. 
 


