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RADY K ZÁJEZDŮM STR. 76 

 
 ARMÉNIE A GRUZIE                    č. záj. 298 

1. Odjezdy 
 

Čas odletu bude upřesněn cca 10 dní před zájezdem. Let 
je zajištěn na trase Praha – Tbilisi a Jerevan – Praha, 
s přestupem. 

2. Doprava 
 

v Gruzii a Arménii je doprava zajištěna autobusem nebo 
minibusem (dle počtu přihlášených klientů). Nápoje nelze 
v autobusu (mikrobusu) během cesty nakupovat. 

3. Ubytování  
 

Ubytování je zajištěno 16x v hotelích (kategorie 3*), ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 7 480 Kč (zde je příplatek povinný 
pro samostatně cestující klienty). 

4. Stravování 
V ceně zájezdu je zahrnuta 16x polopenze a 2x oběd. 
Nápoje nejsou v ceně večeří a obědů zahrnuty, každý 
účastník si je hradí na místě sám.  
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 Gruzií i 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. 
Prosíme o nahlášení čísla Vašeho pasu, se kterým 
budete cestovat, a celého data jeho platnosti. 
Potřebujeme pro leteckou společnost. 
 
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  
1 100 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. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
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. 
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 40 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – max. do 40 000 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. 

9. Orientační ceny vstupného 
 

Gruzie - měnou je lari: 1 GEL = 7,854 Kč (kurz 
29.11.2019), 1 € = cca 3 GEL. 
Arménie - měnou je dram: 100 AMD = 4,881 Kč (kurz 
29.11.2019), 1 € = cca 600 AMD. 
 
Vstupy dle programu jsou již zahrnuty v ceně zájezdu. 
Na další individuální vstupy a útraty je nutno vyměnit 
peníze na gruzínskou a arménskou měnu na místě. 
 
Do těchto oblastí doporučujeme cca 200 EUR (nebo  
250 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 Gruzii i Arménii je zvykem věnovat za poskytnuté služby 
- řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace apod.) 
spropitné – bakšišné, které se pohybuje ve výši cca  
2 € 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 15 klientů. 
 
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: 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 do Tbilisi. 
2. den – Brzy ráno přílet do TBILISI: staré město mezi 
řekou a pevností Narikala s úzkými uličkami 
a pitoreskními zákoutími, katedrála Sioni – sídlo 
gruzínského katholikose, Most míru, synagoga, kostel 
Metekhi a Anchiskhati, prohlídka pevnosti Narikala, 
návštěva vynikajícího Národního muzea se zlatými 
artefakty. 
3. den – Na východ od Tbilisi do vinařského kraje Kvareli, 
kde je historie výroby vína dlouhá 8 000 let: nejlepší 
gruzínská vinařská oblast a ukázka tradičního zpracování 
vína v KVARELI s možností ochutnávky (tradiční způsob 
výroby vína v Gruzii je zapsán na seznam UNESCO). 
Zastávka v TELAVI. Prohlídka katedrály ALAVERDI 
a pevnosti GREMI. 
4. den - TBILISI – dokončení prohlídky metropole Gruzie, 
pěší ulice New Tiflis a Suchý most s trhem rukodělných 
výrobků. Po obědě lanovkou na Mt. Mtatsminda 
s nádherným výhledem na Město. Volno v Tbilisi.  
5. den – Bývalé hlavní město Gruzie MCCHETA 
(UNESCO) se starodávnými kostely a katedrálou Sveti 
Tskhoveli a klášterem Jvari. Jeskynní komplex 
UPLISTSIKHE se 150 vzájemně propojenými jeskyněmi. 
Unikátní kombinace různých stylů a soch vytesaných ve 
skále. Přejezd do Kutaisi. 
6. den – KUTAISI (UNESCO) – osídlení od 17.stol.př.n.l., 
od 3.stol.př.n.l. hlavní město Kolchidy, Bagratovská 
katedrála jako symbol sjednocení Gruzie v 11.stol., velmi 
zajímavý farmářský trh. Kousek od Kutaisi stojí klášter 
GELATI (UNESCO), jedno z nejkrásnějších míst v Gruzii 
s katedrálou Panny Marie postavenou králem Davidem. 
Přejezd do oblasti Svanetie – městečko Mestia, centrum 
Horní Svanetie (UNESCO), jedinečné svanské věže, 
jedinečná oblast položená vysoko v horách pod masívem 
Kavkazu. 
7. den – Celodenní výlet jeepy až do nejvzdálenější 
a zároveň nejvýše v Evropě položené vesnice UŠGULI 
(UNESCO) s typickými svanskými věžemi, turistika 

směrem k ledovci a nejvyššímu vrcholu Gruzie – hoře 
Šchara (5 068 mnm.) Návrat zpět do Mestie. 
8. den – Přejezd subtropickou krajinou citrusových 
a čajových plantáží k Černému moři. Krátký okruh 
centrem BATUMI – mondénní letovisko u Černého moře. 
9. den - Návštěva ZELENÉHO MYSU s jedinečnou 
botanickou zahradou s vice než 5000 druhy rostlin 
z celého světa a PEVNOSTI GONIO. Volno ke koupání.  
10. den – Ráno farmářský trh v Kutaisi. Průjezd 
soutěskou Mtkwari a pod hřebenem Malého Kavkazu, 
cestou četných klášterů a pevností. Prohlídka pevnosti 
RABAT. 
11. den – Středověké jeskynní město VARDZIA, 
postavené ve 12.stol. za gruzínské královny Tamar, 
vytesané do skal. Překročení hranice s Arménií. 
12. den – Sever Arménie - údolí Debed, kde stojí tři 
nádherné kláštery z 10.-13.stol. a kostely pod patronací 
UNESCO: klášter SANAHIN z 10.stol. a klášter 
HAGHPAT z 11. – 12.stol. 
13. den – Přejezd k vysoko položenému JEZERU SEVAN 
– největší jezero v Arménii v nadm. výšce 1 915 metrů. 
Jeden z nejvíce navštěvovaných klášterů v Arménii – 
SEVANAVANK z 9.stol. Pole chačkarů NORATUS 
(celkem asi 900 kamenných křížů a náhrobků). Průjezd po 
Hedvábné stezce přes 2 300 metrů vysoko položený 
průsmyk ke karavanseraji SELIM ze 14.stol. 
14. den – Dopoledne prohlídka majestátního kláštera 
TATEV, budovaného mezi 9.-15.stol., výjezd ke klášteru 
lanovkou. Odpoledne nádherný klášter NORAVANK nad 
kaňonem řeky Ghnishik. Ochutnávka vína ve vyhlášeném 
vinařském regionu Areni, kde se produkuje nejlepší 
arménské víno. Odjezd pod biblický Ararat – nádherně 
položený KLÁŠTER KHOR VIRAP. 
15. den – EDŽMIACIN (UNESCO) – náboženské centrum 
Arménie již od doby oficiálního přijetí křesťanství na poč. 
4.stol., centrum arménské apoštolské církve, katedrála 
a několik dalších kostelů. ZVARTNOTS (UNESCO) – 
monumentální kostel z poloviny 7.stol., jedna 
z nejznámějších křesťanských staveb na území Arménie. 
Začátek prohlídky hlavního města Arménie JEREVANU: 
Historické muzeum na náměstí Republiky, památník 
Genocidy, slavné Kaskády v centru města.  
16. den – Výjezd pod nejvyšší horu Arménie Aragac 
(4 090 mnm.), malebně položené JEZERO KARI 
v sopečné krajině v nadm. vášce 3 190 metrů. PEVNOST 
AMBERD v krásné krajině v nadm. výšce 2 200 metrů. 
Velmi pěkný klášter  SAGHMOSAVANK ze 13.stol. 
17. den – Dokončení prohlídky JEREVANU a prohlídka 
slavného muzea manuskriptů Matenadaran. Jedna 
z nejlepších arménských památek klášter GEGHARD 
(UNESCO), z části vytesaný do skály. Jedno 
z nejvýznamnějších poutních míst, kde se uchovávalo 
kopí, kterým byl probodnut bok Ježíše Krista (dnes 
v muzeu v Edžmiacinu). Sestup do soutěsky řeky Azat 
s přírodním monumentem „Symfonie v kameni“ (fakult. 
možnost místo pěší turistiky jízdy terénními vozy – cca 5 
Eur / os.). Řecko-římský chrám slunce v GARNI 
z 1.stol.n.l., vybudovaný na skalním hřbetu nad hlubokým 
kaňonem, nádherné výhledy na skalní varhany. 
18. den – Brzy ráno odlet do Prahy. 


