
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM 

 ALBÁNIE LETECKY         č. záj. 178 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Albánie – čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 
7-10 dní před zájezdem. 
Let je zajištěn na trase Praha – Tirana – Praha. 

2. Doprava 
 
v Albánii je zajištěna českým dálkovým autobusem (jede 
společně se zájezdem 153) s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo). 

3. Ubytování 
CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit 
letovisko za jiné letovisko v dané rekreační oblasti. 
 
Ubytování je zajištěno 7x v hotelu***+ ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. 
V Albánii je ubytování zajištěno v hotelu v oblasti 
Valonské zátoky u moře. Pro tento zájezd se 
předpokládá ubytování v hotelu Regina ve Valonském 
zálivu po celou dobu zájezdu na jednom místě. Hotel je 
oddělen od pláže pouze silnicí. Přímo z hotelu 
vybudován nadchod nad touto silnicí, takže klienti 
nemusí silnici přecházet a na pláži jsou prakticky ihned. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 5 400 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře servírované - výběr z menu). 
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří, každý účastník si 
je hradí na místě sám. 
Orientační ceny potravin v Albánii: Jídlo v běžné 
restauraci cca 400-800 leků (100 – 200 Kč) za hlavní 
chod, 250 leků (50 Kč) za nápoj, 300 leků (60 Kč) za 
salát. Strava je středomořského rázu, těstoviny, saláty, 
mořské plody, ryby, maso.  Je zdravá, lehká, pestrá. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na 
pěší výlety a prohlídky archeologických areálů. Běžné 
letní a pohodlné oblečení. Malý příruční batůžek. Plavky, 
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším 
ochr. faktorem, repelent. Deštník, teplejší oblečení pro 
případ horšího počasí. Doporučujeme boty do vody. 
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito 
léky: 
Proti průjmu – Immodium, Carbosorb, Carbocit, Enterol 
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibalgin, Nalgesin, Dolgit 
Proti zvýšené teplotě – Paralen, Acylpyrin, Panadol 
Na povrchová poranění – Bepanthen, Jodisol, obinadla, 
náplasti 
Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Livostin 
kapky, Fenistil, Claritine 
Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Kinedryl, 
Travel-Gum, Motilium 
Užívání antibiotik je vhodné konzultovat s praktickým 
lékařem. Těm, kteří trvale užívají nějaké léky, 

doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou v 
dostatečném množství.  

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 

7. Pas 
 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní pas při sobě!!! Do všech zemí mimo EU (kromě 
Švýcarska a Norska) je nutno mít s sebou platný 
cestovní pas, jehož platnost je minimálně 6 měsíců po 
návratu ze zahraničí. Albánie není členem EU.  
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj vlastní cestovní doklad (do zemí EU 
cestovní pas nebo občanský průkaz). 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
Doporučujeme pro případ ztráty cestovního dokladu vézt 
s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy 
uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném 
zavazadle. 
 
Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu a 
celého data jeho platnosti. Děkujeme. 
 
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  
620 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 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 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) 
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. 
 
Orientační kurz: 100 ALL (Albánských Leke) =  
21 Kč, 1 € = 120 ALL. V Albánii neexistují bankomaty 
napojené na mezinárodní sítě, cestovní šeky nejsou 
přijímány, peníze lze směnit v bankách nebo 
směnárnách, nejčastěji jsou přijímány USD nebo Eura. 
 
Vstupy do muzeí a archeologických nalezišť v Albánii 
se pohybují cca 2-3 Eur (cca 200-300 leků) na osobu. 
 
Berat hrad 300 ALL, vstupné do Onufriho 

muzea 400 ALL 
Apollonia 500 ALL 
Kruja – hrad  300 ALL 
Gjirokaster hrad 300 ALL, Skenduli dům 300 

ALL 
Drač amfiteátr 300 ALL 
Lodní výlet cca 20 EUR, 10 EUR jídlo 
Albánská riviéra cca 20 EUR 
Hrad Rozafat 300 ALL 
Ardenica klášter 200 ALL 
Porto Palermo Pevnost Aliho Paši Tepelenského 

300 ALL 
 
Možnost fakultativního výletu ke středověkému klášteru 
ZVERNEC,  
dále hrad KANINA za Valonou (minibusem nebo taxíky 
cena cca 10 EUR, dle počtu účastníků). 

Doporučujeme kapesné na vstupy a další výdaje cca  
150 €. 
 

Toto je pouze doporučené kapesné, vše, samozřejmě, 
záleží na Vás. Ceny se liší dle velikosti střediska a 
sezóny. 
Doporučujeme mít s sebou ještě nějakou finanční 
rezervu pro případ nenadálé situace nebo nutného 
lékařského ošetření. 

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. Obtížnost zájezdu 
 

Obtížnost zájezdu: 1 (průměrná hodnota za zájezd) 
Nenáročný program je snadné absolvovat i s ohledem 
na přepravu do a z místa pobytu, délku jednotlivých 
výletu - zpravidla zájezdy v kategorii pobyty s výlety, 
poznávací zájezdy. 
Výstup na horu Athanasi je velmi nenáročný, jedná se 
asi o cca 3 km pohodlný výstup na horu a stejnou 
cestou zpět. Další procházka na Ceasarovu soutěsku je 
pouze cca půlhodinový výstup do kopce, takže také nic 
náročného. Výstup na pevnost Rozafat je také velmi 
nenáročný.  

12. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Tirana – J. E. Mgr. Karel Urban, po-čt 
7.45-16.45, pá 7.45-14.15, tel: +355 4 223 40 04, +355 
4 223 21 17, nouzová linka: +355 684 090 111, rruga 
Skënderbej 10, Tirana. 
 
Důležitá telefonní čísla v Albánii: 
Integrovaný systém: 112 
Policie: 126, 129 nebo +355 4 2226 801 
Hasiči: 128 nebo +355 4 2223 333 
Lékařská záchranná služba: 127 nebo +355 4 2253 364 
Nelze zaručit, že na těchto číslech hovor převezme 
osoba, která bude hovořit i jinak než albánsky. 
 
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 – Let Praha – Tirana s přestupem, transfer na 
hotel.  
2. den – Dopol. koupání v moři, podvečerní VALONA s 
překrásnou mešitou Muradia, Památník nezávislosti s 
panoramatickým výhledem na město. Hrad KANINE 
s panoramatickým výhledem na město. Fakultativně 
možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 
5 EUR/os.) nebo antické lokality Orikum (cca 5 
EUR/os.). 
3. den – Výlet do BERATU (UNESCO), návštěva 
horního „bílého města“ s desítkou byzantských 
kostelíků, sestup do dolního Starého města s několika 
mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne 



návštěva zachovalého pravoslavného kláštera 
ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje 
MYZEQUE a nedalekých vykopávek antické lokality 
APOLLONIE s pozůstatky chrámu boha Apolóna a 
středověkým klášterem Panny Marie.  
4. den – Výlet mikrobusy (cca 20 Euro) po pobřeží 
Albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s 
ponorkovou základnou (fotozastávka). Na zpáteční 
cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, zastávka ve 
vesničce DHERMI s mnoha kostelíky umístěnými na 
svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a 
kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a 
kostelíků. Návrat do hotelu.  
5. den - Dopoledne turistika v národním parku v 
Lllogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s 
výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, 
případně procházka do „Caesarovy soutěsky“. V okolí 
spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. 
Odpoledne koupání v moři. 
6. den – Zastávka v TEPELENE, rodiště Aliho Paši 
Tepelenského. Přejezd do starobylé GJIROKASTRY 
(UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem.  
7. den – Fakult. lodní výlet (cca 25-30 Eur) na 
poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými 
plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, skalní útes 
GRAMA nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V 
případě špatného počasí možnost fakult. výletu 
mikrobusem do archeologického areálu BUTRINT 
(UNESCO) (cca 25 Eur).  
8. den – Transfer do Tirany. Odlet do Prahy.  
 


