
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 64 

 NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY, JEZERA A 
ALPY LOMBARDIE         č. záj. 268 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka – 22.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
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: Praha - Plzeň - 
Rozvadov - Mnichov - Innsbruck - Brennerský průsmyk - 
Bergamo. 
Předpokládaný příjezd do Prahy je v ranních hodinách, 
mezi 5.-6.hod. (dle aktuální dopravní situace po trase). 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
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 
 
Ubytování je zajištěno 5x v hotelu Europa, Ispra, u Lago 
Magiorre, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím.  
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit hotel za 
jiný stejné kategorie v dané oblasti. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 000 Kč. 
 
Na místě se platí pobytová taxa ve výši 1,5 € / os. / noc, 
tj. celkem 7,5 € / os., splatná na místě. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, bufetová 
snídaně, večeře tříchodová servírovaná (výběr ze dvou 

jídel). Nápoje nejsou v ceně večeře, klienti si je platí na 
místě sami. 
 

5. Důležité osobní věci 
 
Vezměte také redukci do zásuvky - nelze použít naše 
elektrické spotřebiče. Jedny pohodlné bytelnější boty na 
prohlídky. Teplejší oblečení pro případ horšího počasí, 
plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s 
ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti 
bolesti hlavy apod. a léky trvale užívané. Pro zájezdy na 
hory doporučujeme dobře vybavenou osobní lékárničku 
s náplastmi, obvazy, elastickým obinadlem, jodisolem, 
léky proti bolesti, mastí proti bolesti. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). !!! Každý účastník smí vézt 
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. 
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 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 
320 Kč / os.  
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. 
 
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. 
 
Sigurta – 12,5 € (senioři nad 65 let – 10 €) + vláček po 
zahradě – 3,5 €. 
Stressa – Isola Bella – loď 8,5 €, palác + zahrady – 16 € 
(skupina nad 18 os. – 13 €). 
Isola Madre - loď - 10 € zp. Vstupné do paláce a zahrad 
- 13 €. 
Kombinovaný lístek Isola Madre + Isola Bella - loď na 
oba ostrovy - 15 € zp., paláce a zahrady na obou 
ostrovech -  
21 €. 

Loď Ispra – Vila Taranto – 7 €, vstup Vila Taranto 
zahrada – 7,5 €, Vila Carlotta – 8 €, loď do Bellagia a 
zpět (od Vily Carlotta) – 8 €. 
2x plavba po jezerech – cca 18 €. 
Lanovka na Motarone - 20 € zp., Alpská botanická 
zahrada – 3,5 €. 
Milano – Katedrála + krypta + Museo del Duomo + 
kostel San Gottardo in Corte - 2 €, pěšky na střechu 
Dómu - 9 €, výtahem na střechu Dómu – 13 €. Duomo 
pass – terasa výtahem + museum Dómu + 
Archeologický areál + kostel San Gottardo – 16 €, totéž 
pěšky na terasu Dómu – 13 €. 
Švýcarské miniatury v Melide – 19,5 CHF plná cena,  
15,5 CHF skupina nad 10 os. nebo stejná částka 
v Eurech. 
Lanovka na Monte Salvatore – 30 CHF plná cena zp., 
skupina nad 10 os. 24 CHF. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 135 € +  
40 CHF. 
 
Orientační kurz švýcarského franku: 1 CHF = 24,93 Kč 
(kurz k 20.10.2020). Případně lze na některých místech 
platit v Eurech, kurz 1 € = 1 CHF. 

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. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Lidická 35, 150 00 Praha 5    
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027   
 
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 ve večerních hodinách. 
2. den – Ráno návštěva pozoruhodného parku 
SIGURTA s překrásnou zahradou, který se nachází 
jižně od jezera Lago di Garda. Přírodní park, vodní 
zahrada s množstvím květů aj. Odpoledne návštěva 
historického města BERGAMO, kde se staré město 
pyšní souborem středověkých staveb.   
3. den - STRESA – městečko na břehu jezera LAGO 
MAGGIORE s úchvatnými výhledy na jezero a na 
Boromejské ostrovy. Vyhlídková plavba na ostrov 
MADRE, kde navštívíte vilu z 18. století s krásnou 
zahradou a na nejznámější ostrov ISOLA BELLA 
s  ohromným barokním palácem a impozantními 
terasovitými zahradami. Z městečka Stresa výjezd 
lanovkou do mezistanice, kde z místní botanické 
zahrady je nádherná vyhlídka na jezero. Za hezkého 
počasí i na vrchol MOTTARONE (1491 m), odkud se 



naskýtají úchvatné výhledy na sněhem pokryté alpské 
velikány. 
4. den - Plavba lodí z městečka ISPRA  podél kláštera 
S.CATERINA D.SASSO, který je zasazen ve vysoké 
skále spadající do vod jezera Maggiore. Členité zahrady 
VILY TARANTO s překrásnou exotickou květenou, 
otevřenou pro veřejnost již v roce 1952. LOCARNO - 
barevné kvetoucí město se zahradami ve švýcarské 
části jezera. 
5. den - LUGANO -  švýcarské město na břehu jezera 
LAGO LUGANO. Výjezd pozemní lanovkou na vyhlídku 
MONTE SAN SALVATORE. Krátká procházka ke 
kostelu San Salvatore z jehož střechy je 
nezapomenutelná vyhlídka na Lago Lugano, město 
Lugano a okolní krajinu.  Dále navštívíte MELIDE 
s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastavíme se 
v CASLANU, kde se vyrábí čokoláda. Ukázka výroby 
a možnost nákupu za výrobní cenu.  
6. den - Jízda podél jezera LAGO DI COMO dosahující 
hloubky 410 m, nad kterým se zvedají strmé svahy hor. 
Svou stísněností mezi horami jezero připomíná norské 
fjordy. Návštěva romantické VILY CARLOTTA, jejíž 
park pokrývá nádherná botanická zahrada. Z městečka 
Cadenabbia se lodí přepluje do městečka BELLAGIO – 
malebný skvost na ostrohu, kde se stýkají Lago di Como 
a Lago Lecco. Úzkými uličkami přes kopec lze projít 
z nábřeží jednoho jezera na břeh druhého, na ostroh 
s výhledem na obě jezera nebo k pěknému kostelu, 
který dominuje starému městu. COMO – zastávka ve 
městě založeném již Římany.   
7. den - CERTOSA DI PAVIA – klášterní komplex 
v Lombardii, světově proslulý bohatstvím své gotické 
i renesanční architektury. MILANO - hlavní město města 
Lombardie, město umění, designu a světové módy. 
Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou 
katedrálou Duomo – fantastický soubor vznosných pilířů, 
vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí 
můžeme vidět Alpy, stylová obchodní pasáž Galleria 
Vittorio Emanuele II. a další krásné stavby historického 
centra. 
8. den – Návrat do Prahy v ranních hodinách. 
 


