
LIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 90 

 
 DOLOMITY – ROMANTIKA U JEZERA 

MISURINA          č. záj. 307 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice 
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7) - 22.00 hod. 
Při cestě metrem směrem z centra Prahy je nejlepší jet v 
prvním vagónu, vystoupit po schodech nahoru a na 
konci vestibulu se dát doleva (směr Bus dálková 
doprava, Bus rekreační doprava), je potřeba pokračovat 
dále doleva a obejít velkou travnatou plochu před stanicí 
metra a parkovištěm busů MHD (přes travnatou plochu 
vede několik vyšlapaných pěšin). Na Tomíčkovu ul., 
proti budově T-mobile, na stanoviště č. 6 nebo 7 přijede 
Váš autobus. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
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 tam je přes noc. 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Příbram – Písek 
– České Budějovice – Dolní Dvořiště – Salzburg – 
Spittal – Sexten nebo Salzburg – Innsbruck – Bruneck - 
Sexten. 
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 
 
U všech zájezdů s lehkou pěší turistikou proběhne 
ubytování až po skončení programu, tj. 
v odpoledních nebo večerních hodinách. Mějte, 
prosím, připravené věci na turistiku předem 
v příručním zavazadle. 
CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace za ubytování stejné kategorie. 

Ubytování je zajištěno 5x v Grand hotelu Misurina 4*. 
Hotel se nachází přímo u jezera Misurina v nadm. výšce 
1 756 metrů.  
Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím, TV. V hotelu je k dispozici bazén (v ceně 
zájezdu). 
Příplatek: 1/1 pokoj - 3 200 Kč. 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, snídaně jsou 
formou bufetu, večeře servírované. V ceně večeří jsou 
zahrnuty tyto nápoje: čepované pivo, domácí víno, 
nealko nápoje a voda. 
Obědové balíčky – malé lahev vody, 1 džus, 2 sendviče, 
1 kus ovoce, 1 sušenka. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci  
o náročnější výlety pohory, teleskopické hole). Túry 
jsou v délce kolem 5 - 6 hod., po poradě s vedoucím 
zájezdu lze zvolit lehčí variantu. Teplé oblečení vč. 
čepice a rukavic, doporučujeme nepromokavou větrovku 
a dlouhé kalhoty, svetr nebo mikinu, plavky, klobouk a 
brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. 
faktorem, deštník, pláštěnka. Základní léky - acylpyrin, 
endiaron 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). 
 
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 (jen se strojově čitelnými údaji - 
vydávané od července 2000). 
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  
250 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 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 15 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 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 2020) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, 

záleží na počasí a individuálním výběru každého 
klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou 
studentskou průkazku ISIC. 
 
Lanovka Misurina – Col de Varda – 8,5 € nahoru, 12 € 
tam a zpět. 
Místní bus od Lago Misurina k chatě Auronzo – 8 € zp. 
 
Lanovka M. Agudo – 11 € 
 
Celková orientační částka na vstupy a lanovky je cca 
30 € (závisí na počasí a případném využití lanovek). 
 
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu 
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní 
variantu v okolí místa pobytu. !!! 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 
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: 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. 
 
Náročnost zájezdu: 
1. den Sexten - k chatě Fonde Valle -  je to po rovině, 
cca 3 km tam i zpět, dále se trasy dělí – další trasa je již 
náročnější, kamenitá. 
2. den - okruh  Tre Cime - cca 9 km okruh, převýšení 
500 m, okruh je na celý den. 
3. den - Cita di Carpi - od jezera se jede nahoru 
lanovkou, následuje trasa k chatě, která je dlouhá cca 2 
km, převýšení je 200 m. Při cestě zpět si klienti můžou 
vybrat ze dvou možností – buď jet zpět dolů zase 
lanovkou nebo mohou jít pěšky – 3 – 4 km navíc, 350 m 
klesání). 
4. den - TreCroci a Cortina - nahoru cca 2 km, stoupání 
300 m, nahoře se pokračuje další cca 1 km na vyhlídku 
po rovině. 
5. den - Auronzo di Cadore - nahoru lanovkou a pak buď 
lanovkou zpět nebo pěšky ( cca 5-6 km, 600 m klesání), 
pak se jde po rovině kolem jezera (nemusí absolvovat 
všichni). 
6. den - Lago di Landro, 10km, stoupání 160m, klesání 
500 m, vyráží se po snídani a ve 13.00 je odjezd. 
Klienti, kteří se nebudou chtít zúčastnit, mohou zůstat na 
hotelu a jet s řidiči, 
 
Program zájezdu:  
1. den -  Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 
2. den – Výlet z městečka SEXTEN do údolí VAL 
FISCALINA, které je jedno z nejkrásnějších údolí 
v Dolomitech s modříny a loukami pod mohutnou horou 
Rotwand. Údolím k chatě Fonde Valle a dále mezi 



rozeklané vrcholky SEXTENERSKÝCH DOLOMIT do 
údolí Fiscalina Alta. Zpět podél říčky do Sextenu. 
3. den - Okruh kolem vyhlášeného útvaru TRE CIME DI 
LAVAREDO (DREI ZINNEN), snad nejproslulejšího 
v Dolomitech. Cestou od RIF. AURONZO pod 
monumentálními vrcholky tohoto skalního uskupení  
k chatě RIF. TRE CIME DI LAVAREDO. Okruhem zpět 
kolem zadní strany Tre Cime přes sedlo COL 
FORCELLINA a COL DI MEZZO k Rif.Auronzo.  
4. den - Od jezera MISURINA výjezd lanovkou na 
RIF.COL DE VARDA nebo cestou pod Col de Varda 
a společné pokračování na jižní úbočí masivu GRUPPO 
DEI CADINI a dále cestou s výhledy na rozeklané 
velikány Dolomit na Forc. Maraia a k chatě RIF.CITTA 
DI CARPI. Zpět opět horskými loukami s krásnými 
výhledy. 
5. den – Výlet od jezera MISURINA údolím VAL DE 
RIMBIANCO mezi vrcholky M. Piana a masivem Tre 
Cima di Lavaredo, pokračování zajímavou skalnatou 
krajinou a údolím VALLE DELLA RIENZA k jezeru 
LAGO DI LANDRO. CORTINA D’AMPEZZO – 
návštěva tohoto horského střediska a centra východní 
části Dolomit. 
6. den – AURONZO DI CADORE – horské středisko 
ležící u přehrady LAGO  DI SANTA CATERINA. Výlet 
do malebného údolí VAL DA RIN zařezávajícího se 
mezi vrcholky Monte Rusiana a Monte Agudo. Cestu lze 
zpestřit výjezdem lanovkou na M.Agudo. Výhledy na 
nádherný masiv Sextenerských Dolomit z JV strany. 
Sestup do údolí k Tabia da Rin k místu, kde se setkávají 
3 údolí a podél malebné říčky zpět údolím Val da Ria. 
7. den - Sedlo PASSO TRE CROCI. Vyhlídkovou 
cestou pod impozantní masiv M.CRISTALLO a dále na 
PASSO SON FORCA. Odtud se naskýtají nádherné 
výhledy na v hloubce ležící Cortinu d’Ampezzo a okolní 
majestátní horské skupiny, které Cortinu obklopují. 
Odpoledne odjezd do Čech. Příjezd do Prahy pozdě 
večer.  
 


