
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 75 

 
 ARMÉNIE                      č. záj. 296 

1. Odjezdy 
 

Čas odletu bude upřesněn cca 7 dní před zájezdem.  

2. Doprava 
 

je zajištěna autobusem nebo minibusem (dle počtu 
přihlášených klientů) a hromadnou dopravou dle 
programu. Nápoje nelze během cesty nakupovat. 

3. Ubytování  
 

Ubytování je zajištěno 7x v turistických hotelích (většinou 
kategorie 2-3*), ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. 
CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle aktuální 
situace. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 500 Kč (zde je příplatek povinný 
pro samostatně cestující klienty, pokud se nepřihlásí jiná 
lichá osoba). 

4. Stravování 
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x polopenze, ostatní 
stravování je vlastní.  
Voda k pití se doporučuje používat kupovaná 
v originálních uzavřených PET lahvích. 

5. Důležité osobní věci 
Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první 
den nápoje v dostatečném množství s sebou (ne ale na 
palubu!), na začátku zájezdu není možnost si je většinou 
zakoupit. 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na 
pěší turistiku, doporučujeme trekové boty. Běžné letní a 
pohodlné oblečení. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, 
krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent, 
deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí – 
větrovku, nepromokavé kalhoty do horských oblastí. 
Základní léky – acylpyrin, endiaron, ibalgin, paralen, 
jodisol apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. V pokynech k 
zájezdu budou upřesněny váhové limity zavazadel pro 
leteckou přepravu. 

7. Pas  
 

S Arménií máme bezvízový styk. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. Pas musí být platný minimálně 6 měsíců po 
návratu ze zájezdu. 
!!! Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní pas 
při sobě !!!  
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto 
datu budou moci děti vycestovat do zahraničí pouze s 
vlastním cestovním pasem. 
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. 
 
8. Pojištění 
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 společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
820 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. 

9. Orientační ceny vstupného 
 

Arménie - měnou je dram: 100 AMD = 6,2 Kč (kurz 
31.10.2022). 



Na vstupy je nutno vyměnit peníze na arménskou měnu 
na místě. 
Peníze lze směnit v bankách (otevřeno ve všední dny 
dopoledne) a ve směnárnách (nejvýhodnější směna), 
nejčastěji přijímáno EUR. Rovněž lze často platit kartou. 
 
Do těchto oblastí doporučujeme cca 150 EUR (nebo  
200 USD) na osobu.  Toto je pouze doporučené kapesné, 
vše, samozřejmě, záleží na Vás. Doporučujeme mít 
s sebou ještě nějakou finanční rezervu pro případ 
nenadálé situace nebo nutného lékařského ošetření. 
Ceny potravin, jídel v restauracích a služeb jsou nižší 
případně srovnatelné s cenami u nás.  
 
V Arménii je zvykem věnovat za poskytnuté služby - řidič 
v autobusu, místní průvodci, restaurace apod.) spropitné 
– bakšišné, které se pohybuje ve výši cca 1 Euro na os.  
a den. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení 
alespoň 10 klientů. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Jerevan – J.E. JUDr. Bedřich Kopecký, po-
pá 9.00-17.30, tel: +374 10 519 373, nouzová linka +374 
44 090 644, Nalbandyan 48/1, Yerevan. 
 
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 z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na 
ubytování.  
2. den – Dopoledne se přesuneme malebným kaňonem 
ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy 
z doby gruzínské nadvlády a na protější straně navštívíme 
antický chrám GARNI z 1. století n. l. Pak přejedeme do 
provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením 
ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled 
na horu Ararat. Odpoledne zamíříme do malebné 
soutěsky k turisty oblíbenému klášteru NORAVANK. 
V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskyních v roce 2011 
objeveno nejstarší vinařství na světě (6100 let), 
navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní víno. 
Dva noclehy ve městě SISIAN. 
3. den – po snídani se vydáme údolím řeky Vorotanke 
klášteru VOROTNAVANK s nádhernými reliéfy 
a nedalekým pohřebním monumentem ve vesnici 
AGHITU. Za Sisianem navštívíme megalitické pole 
KARAHUNDŽ připomínající díky kruhovým útvarům 
anglickou Stonehenge a budeme pokračovat do  
HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě  
(5,7 km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného 
mohutnými hradbami. Odpoledne se ještě zastavíme 
v legendární osadě CHNDZORESK s kdysi obývanými 

skalními jeskyněmi a u malebných skalních útvarů za 
městem GORIS. 
4. den – Ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku 
(2 410 m) se zbytky SELIMOVY KARAVANSERAJE, 
nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku pokračujeme 
k Sevanskému jezeru, kdesi v lokalitě NORATUS 
prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se 
pak zastavíme u kláštera SEVANAVANK s nádhernými 
výhledy na jezero. Odpoledne navštívíme komplex 
kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle 
něhož budeme spát v hotelu.  
5. den – Dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK 
s překrásnými reliéfy a výhledem na údolí řeky AGHCEV. 
Pak přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke 
klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého Kříže 
a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii.  
V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) 
shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii 
a knihovnu.  Poslední zastávkou bude malebná katedrála 
v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Na nocleh 
se přesuneme soutěskou řeky Debed do města 
VANADZOR. 
6. den – Po zastávce u památníku obětem zemětřesení 
v SPITAKU zamíříme k nejvyšší arménské hoře 
ARAGAC (4 090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI (3 
190 m), kde se nachází stanice výzkumu kosmických 
paprsků, a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne 
navštívíme trosky kláštera ZVARNOC (UNESCO) 
a EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie, 
kde si prohlédneme sídlo katholikose, chrámy sv. Ripsimy 
a sv. Gajané. Nocleh v Jerevanu.   
7. den – Brzy ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku 
památníku a muzea genocidy. Po návštěvě muzea 
starých manuskriptů MATENADARAN si prohlídneme 
hlavní památky JEREVANU: katedrálu sv. Řehoře, 
Modrou mešitu, chrám sv. Sarkise, Náměstí republiky, 
Operu, Kaskády a některá z muzeí. Krátký nocleh 
v Jerevanu. 
8. den – Brzy ráno odlet z Arménie a během dne přílet do 
Prahy. 
 

 


