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RADY K ZÁJEZDŮM STR. 96 

 ŠVÝCARSKÉ ALPY, ITALSKÉ ALPY      
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1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul., 
zastávka MHD Stodůlky.  
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet 
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, 
Nové Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po 
schodech nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové 
Butovice, Velká Ohrada. Na straně odjezdového místa je 
Komerční banka. 
Čas odjezdu - 22.00 hod. 

 
 

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase 
budou zájemcům 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 - Zernez - oblast Bernina. 
Orientační čas návratu do Prahy je v časných ranních 
hodinách, mezi 4.30-5.30 hod. ráno (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 
 
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. 
 
Ubytování je zajištěno 5x v hotelu v S. Caterina di 
Valfurva (cca 13 km od Bormia) ve 2lůžkových pokojích 
s vlastním příslušenstvím. Možnost 3lůžkového pokoje 
pro trojice nebo tři samostatné liché osoby. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj - 2 200 Kč. 
 
Na místě se platí pobytová taxa ve výši 1,2 € / os. / den, 
tj. celkem 6 €. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze. Nápoje nejsou 
v ceně zájezdu, klienti si je hradí na místě sami. 
 
5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci  
o náročnější výlety pohory, teleskopické hole). Túry jsou 
obvykle 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, koupací čepice do lázní 
v Bormiu, 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. 
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. 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 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) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, 
záleží na vedoucím zájezdu, počasí a individuálním 
výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Orientační kurz švýcarského franku: 1 CHF = 24,87 Kč 
(kurz k 21.10.2022). 
 
!!! Jízdenka na horský expres - 460 Kč, 230 Kč děti do  
14 let – zájem o horský expres je nutno nahlásit předem 
v cestovní kanceláři. !!! 
 
Bormio - lázně – jednotný vstup 21 € na 2,5 hod. (nutná 
koupací čepice, možnost půjčení na místě za 3 €, 
možnost půjčení ručníku za 3 €, županu za 4 €), slevy pro 
děti a seniory. 
 
Lanovka z Passo Stelvio na Monte Livrio – 20 €, 
skupinová cena 16 €. 
 
Autobus na Passo Stelvio - 10 € (při sk. cca 40 os.) 
 
Jeep k chatě Forni - 7 € (při plném obsazení auta). 
 
Bus Valdidentro - 3-5 € (podle trasy). 
 
Orientační částka na vstupy je cca 65 € a drobné CHF 
pro případnou osobní potřebu. 

!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu 
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní 
variantu v okolí místa pobytu. !!! 
 
10. Pěší trasy 

2. den - ledovec Morteratsch: dvě varianty - buď po 
široké, v podstatě rovné cestě jen s mírným stoupáním, 
celkem cca 2-2,5 hod., nebo traverz ve svahu s prudším 
stoupáním na začátku, poté po rovině a nakonec sestup 
na širokou cestu k ledovci, celkem cca 3-4 hod. 

3. den - Valdidentro: 2 varianty - buď z Ponte Forni delší 
prudší výstup po úbočí masivu Monte delle Scallé, poté k 
jezeru Cancano, převýšení cca 700 metrů, celkem cca 3-
4 hod., od jezera náročnější sestup do údolí Valdidentro 
po silnici v serpentinách, celkem cca 2,5-3 hod., nebo 
výstup k jezeru Cancano po širší pohodlnější pěšině, 
převýšení cca 500 metrů, ale na delším úseku, sestup do 
Valdidentro stejný jako u první var. 

4. den - Dopoledne výlet do Livigna, odpoledne koupání v 
Bormiu. V Livignu asi 2,5 hod. vycházka po hřebenu k 
vrcholku La Paré, nenáročná, pohodlná cesta s malým 
převýšením, s nádhernými výhledy, cesta alpskými 
loukami. 

5. den - Výlet místním autobusem do sedla Stelvio: 
několik variant - obvykle se vyjíždí lanovkou na Monte 
Livrio (nádherné výhledy), poté možnost sjet zpět 
lanovkou, nebo sestup pěšky (aktuálně dle sněhu), nebo 



sjezd jen do mezistanice a odtud sestup pěšky. Cestou 
možnost výstupu na M. Scorluzzo, na který vede příkrá 
úzká pěšina s velkým převýšením. Pokud je sníh, nedá 
se na tento vrchol vystoupit. Nahoře se pak dá jít asi 
hodinu po vrstevnici. 

6. den - Ráno výjezd jeepy do sedla k chatě Forni a odtud  
3 varianty - buď rovnou na hřebenovku a zpět na hotel, 
cesta v podstatě po vrstevnici, krásná cesta, na počátku 
malé převýšení, prudký je sestup do Sv. Kateřiny k hotelu 
po pěšině, nikoliv po silnici. Nebo se dá z Forni jít k chatě 
Pizzini nebo Branca, obě cesty jsou krásné, ale již s 
větším převýšením, poté pokračování po výše popsané 
vrstevnici. Tento den se dá jít několik hodin nebo 
odpočívat. 

7. den - Odpoledne ve Sv. Mořici možnost procházky 
kolem jezera, chodník, v podstatě po rovině, celkem cca 
2 hod. chůze. 
 
11. Počet klientů nutných k odjetí 

Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezd může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 

12. 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. 
Generální konzulát Milán – Pan Jiří Kuděla, po-pá 7.45-
16.15, tel: +39 023 650 90 00, nouzová linka +39 375 637 
81 79, Via Giovanni Battista Morgagni 20, Milano. 
 
Velvyslanectví Bern – J.E. Mgr. Jiří Ellinger, Ph.D., po-pá 
7.45-16.15, tel: +41 313 504 070, nouzová linka 
+41 796 413 300, Muristrasse 53 (vchod 
z Burgernzielweg), Bern 31. 
 
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 ve večerních hodinách. 
2. den – Cesta podél INNU k ENGADINU. Výlet v jedné 
z nejkrásnějších oblastí Švýcarska v oblasti masivu 
BERNINA, kde nejvyšší ledovcové vrcholy dosahují 
výšky téměř 4000 m. (Pěší výlet k ledovcovému splazu 
MORTERATSCH a kolem tůněk a kaskád říčky Ova da 
Bernina). Zastávka u jezera LAGO BIANCO na PASSO 
DEL BERNINA. Dojezd do Bormia. 
3. den – Výlet na severní straně Bormia od Ponte Froni 
kolem masivu DELLE SCALE k jezeru LAGO DI 
CANCANO. Sestup do městečka VALDIDENTRO. 
Možnost podvečerní relaxace v termálních lázních 
v BORMIU. 
4. den – Výlet do oblasti bezcelní zóny LIVIGNO. Cestou 
zastávka před PASSO DI FOSCAGNO, odkud je 
nádherný půlkruhový výhled na celou oblast Bormia. Pěší 
výlet z PASSO D’EIVA krátkou hřebenovkou na vrchol 

LA PARÉ, ze kterého je nádherný výhled na celou oblast 
Livigna. Sjezd do městečka LIVIGNO, odtud procházka 
k jezeru LAGO DI LIVIGNO a ev. do údolí VALLE 
ALPISELLA.  
5. den – Výlet do údolí VALFURVA. Horské středisko S. 
CATERINA ležící v NP STELVIO. Romantickou cestou 
borovic a modřínů do údolí Valle dei Forni a podél 
malebné říčky vytvářející kaskády zpět do S. Catariny. 
6. den – Možnost výjezdu místními mikrobusy (cca 9 
Euro) z Bormia do PASSO STELVIO (2757 m). Odtud se 
naskýtají fascinující pohledy na okolní horské skupiny, 
kterým vévodí vrcholy vysoké přes 3000 m. Možnost 
nenáročného výstupu do výšky cca 3000 metrů. 
7. den – Odjezd z Bormia přes Sondrio do švýcarského 
městečka POSCHIAVO, kde přestoupíme na známou 
horskou železnici a pojedeme vláčkem „BERNINA-
EXPRESS“ (UNESCO) přes průsmyk BERNINA, kolem 
jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie do 
PONTRESINY. Ti, kdo nepoužijí vláček, se mohou 
z Pontresiny projít k ledovci ROSEG. Prohlédnete si 
známé horské středisko SV. MOŘIC a Vaše cesta se 
otočí směrem k domovu.  
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách. 
 


