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 TOULKY KALÁBRIÍ A APULIÍ     č. záj. 266 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Toulky Kalábrií a Apulií – Praha – předpokládaný 
odjezd v 9.00 hod. Čas a místo odjezdu budou 
upřesněny v pokynech cca 14 dní před zájezdem. 
 
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 Itálie je přes 
noc. 

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle 
aktuální situace. 
V ceně zájezdu je zahrnuto 9x ubytování – 4x v hotelu 
(1x hotel u moře v Kampánii, 1x hotel v přímořském 
letovisku v Kalábrii na Cedrátové riviéře, 2x v hotelu v 
Apulii ve vnitrozemí u Alberobella) a 
5x v apartmánových vilách v Kalábrii u Corigliano 
Calabro s polopenzí.  
Vily u Corigliano Calabro jsou umístěny 150 m od 
písčitých pláží. Jedná se o řadové patrové vily s terasou. 
Apartmán je 4lůžkový se 2 samostatnými pokoji. V 
přízemí se nachází obývací místnost s TV, kuchyňským 
koutem, lednicí, koupelnou a toaletou, které jsou 
společné pro celý apartmán (ložnice nemají vlastní 
příslušenství). 2 samostatné ložnice jsou v patře (1 s 
manželským lůžkem, 1 se samostatným lůžkem a 
palandou). Je potřeba mít s sebou vlastní ručníky 
(povlečení v ceně). 
K dispozici je bazén, hřiště na plážový volejbal, travnaté 
fotbalové hřiště, betonový tenisový kurt, stolní tenis, 
restaurace, minimarket. Do bazénu je nutná koupací 
čepice, dá se koupit na místě za 4 €. Na plážích jsou 
vhodné boty do vody (písek s drobnými kamínky).  
 
Příplatky:  
1/1 pokoj – 5 990 Kč (povinný při nedoobsazení). 
Příplatek za neobsazené lůžko v apartmánu (5 nocí, 
pouze pro společně přihlášené trojice) – 4 000 Kč 
 
Upozornění na pobytovou taxu v Itálii 
V Itálii se běžně platí pobytová taxa. Výše poplatku se 
pohybují od 1 do 2 € os./noc v 3* hotelích, dle lokality. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 9x kontinentální snídaně a  
5x italská večeře o dvou chodech u vilek (nápoje za 
příplatek). V apartmánech je možné si vařit.  
V případě dostatečného zájmu průvodce zajistí min.  
1x ochutnávku kalábrijských specialit ve formě pikniku u 
místa ubytování u Corigliana Calabra (od 8,5 €). Bude 

vám umožněno nakoupit si v supermarketu. 1x je možné 
zajistit společnou večeři za příplatek (3. den ryba mečoun 
nebo variantně maso nebo těstoviny a 10. den v závěru 
zájezdu apulijské masové menu) a 1x oběd (8. den 
programu, typická místní kuchyně s vínem, cena cca  
20 €). Velmi doporučujeme. 
 
Příplatky: 
Večeře 3. den – 600 Kč. 
Večeře 10. den – 700 Kč. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Teplé oblečení, 
plavky, klobouk a brýle proti slunci, opalovací krém 
s vyšším ochranným faktorem, repelent, deštník, 
pláštěnka. V Itálii je vyžadována do bazénu koupací 
čepice. Základní léky – acylpyrin, endiaron, paralen, léky 
proti bolesti hlavy, jodisol atd. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude 
naložena). !!! Každý účastník může vézt s sebou 
zavazadla o váze do 15 kg !!! 
 
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. 
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla 
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí 
mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při 
cestování do zahraničí 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 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání 
smlouvy) v ceně 480 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. 
 
Paestum – chrámy a muzeum – 9,5 € 
Muzeum unikátních cedrátů s ochutnávkou - 3 € 
Morano Calabro – 2 € 
Termální lázně Grotte delle Ninfe – 4,5 € 
Corigliano Calabro - hrad s místním průvodcem – 8,5 € 
Sibari - Archeologické muzeum - 3 €, archeologické 
naleziště - 2 €, hrad Le Castela - 3 € 
Crotone - archeologické muzeum - 3 € 

Rossano - muzeum – 3,5 € 
Ochutnávka kalábrijského vína a gastronomie - cca 8,5 € 
Metaponto - chrám bohyně Héry - 3 € 
Tarent - antické muzeum - 5 € 
Alberobello – ochutnávka apulijského vína, likéru a 
gastronomie - 6 € 
Matera - místní průvodce - 5 €, jeskynní dům a kostely - 
5 € 
Gravina di Puglia - jeskynní kostel s místním průvodcem -  
5 € 
Bari - pevnost - 4 € 
 
Fakultativní výlet 6. den za příplatek 700 Kč (od  
25 os). 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 110 €.  

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 Bari – Pan Cav Riccardo Di Matteo, 
út, čt 10.00-12.00, tel: +39 080 434 9984, Piazza Luigi di 
Savoia Duca degli Abruzzi 5 
 
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 dopoledních hodinách. 
2. den – Příjezd do Kampánie, PAESTUM - 
nejvýznamější archeologický areál v Kampánii, odpolední 
koupání. 
3. den – Krásy a romantika Basilicaty a Kalábrie : 
RIVELLO - původně řecké městečko v horách, byzantské 
kostelíky. MARATEA v zálivu Golfo di Policastro, 
DIAMANTE, pobyt u moře nebo návštěva centra, 
fakultativně večeře. 
4. den – NP POLLINO. Horské městečko MORANO 
CALABRO, albánské městečko CIVITA. Turistika k 
SOUTESCE RAGANELLO, k Ďáblovu mostu nebo 
Albánské muzeum. 
5. den – CORIGLIANO CALABRO - kostel S. Antonio di 
Padova, hrad s krásnou vyhlídkou. SIBARI - 
archeologický areál. Klášter z 11. stol. Santa Maria delle 
Armi, poutní místo, vyhlídka na Sibarskou úžinu, termální 
siřičité lázně GROTTE DELLE NINFE,koupání, večeře 
a ochutnávka místních specialit s výkladem. 
6. den - Odpočinek na pláži u moře. Nebo fakult. výlet na 
jih poloostrova: CROTONE, původně achájské město, 
centrum vinařského kraje Marchesato, nejvýchodnější 
kalábrijský mys CAPO COLONNA s pozůstatkem Héřina 
chrámu, mohutný aragonský hrad LE CASTELLA s 



vyhlídkami, koupání v zálivu GOLFO DI SQUILLACE, 
cesta vinařským krajem Ciró. Večeře. 
7. den - Městečko ROSSANO, barokní katedrála s 
freskou z 9. st., muzeum Diocesano s Purpurovým 
kodexem ze 6. stol. NP SILA, turistika v přírodním 
parku COZZO DEL PESCO, byzantský klášter 
PATHIRION (exteriéry), večeře. 
8. den – Pobyt u moře v CORIGLIANO CALABRO 
s možností využití bazénu. Fakult. oběd s místní kuchyní 
a vínem. 
9. den - Cesta do Apulie, kouzelný mys CAPO SPÚLIO a 
výhledy na hrad Rocca Imperiale. Starověké 
METAPONTO, centrum bohatého antického městského 
státu, dórský chrám bohyně Héry. Cesta podél 
Tarentského zálivu, TARENT, staré město na ostrově, 
muzeum antiky, románská katedrála z 11. st., aragonská 
pevnost. Cesta Apulií do „údolí trullů“, podvečerní 
ALBEROBELLO (UNESCO), asi 1500 domků, 
ochutnávka s výkladem. 
10. den - Exotická a tajemná Apulie a Basillicata: oblast 
VALLE D´ITRIA s architekturou bílých domků 
trully, fascinující MATERA (UNESCO), městečko na 
okraji hluboké strže. Historické SASSI s obydlími a 
skalními kostely ve skalách. GRAVINA DI PÚGLIA v 
pohoří Murge, jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel 
ve stěnách hluboké rokle, fakult. večeře. 
11. den - BARI, hlavní město Apulie, možnost oběda v 
rybí restauraci, koupání a odpočinek na pláži, v podvečer 
odjezd do ČR.  
12. den - Návrat do ČR večer. 
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu 
vzhledem k počasí a podmínkám. 


