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 KORSIKA TURISTIKA A MOŘE 
č. záj. 324 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 

Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště Florenc. Čas 
a místo odjezdu budou upřesněny v pokynech cca 14 dní 
před odjezdem v závislosti na přesném plavebním řádu 
trajektu na Korsiku. 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst 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. 
Další nástupní místa: Břeclav, Brno, Hradec Králové, 
Pardubice, Poděbrady, Jihlava. 

3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 2x v hotelu v Corte  
a 6x v jednoduchých bungalovech na pobřeží v zátoce 
Valinco u Propriana. Bungalovy se skládají ze dvou 
navzájem oddělených místností – 2lůžková ložnice 
s manželskou postelí a 2-3lůžková ložnice s palandou a 
jedním samostatným lůžkem. Povlečení není třeba brát 
vlastní. 
Kemp s bungalovy je vybaven dětským a velkým 
bazénem, bungalovy jsou zasazeny do krásné 
kaskádovitě řešené zahrady s množstvím zeleně. Jedná 
se o jeden z nejoblíbenějších kempů na Korsice, nachází 
se v blízkosti pláže. 
Doporučujeme vzít s sebou prostředky na mytí nádobí, 
utěrku, zápalky, ručníky, toaletní papír, pytle na odpadky. 
Při příjezdu se vybírá vratná kauce 30 € / bungalov 
(rozpočítává se podle počtu ubytovaných osob 
v bungalovu). 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (neobsazené lůžko) – 5 200 Kč (zde 
povinný při nedoobsazení). 

4. Stravování 

Stravování je na tomto zájezdu vlastní. V bungalovech je 
kuchyňka se základním vybavením. 
 
Příplatek: 6x polopenze (francouzské tříchodové menu 
se sklenkou vína, začíná 4. den večeří a končí 9. den 
večeří) – 4 200 Kč/os. 
 
Obědy a večeře si můžete zakoupit v restauracích, ale 
jídlo je na Korsice dost drahé. Ceny v supermarketech 
jsou podobné nebo jen o málo vyšší než u nás. Nakoupit 
lze vynikající korsické víno, francouzské sýry a paštiky, 
ovoce a zelenina. Problém s kvalitou pitné vody na 
Korsice není. 
 

Orientační ceny potravin na Korsice: 
bageta: 0,8 – 2.8 EUR, voda 1,5 l: 2 – 2,5 EUR, jogurty:  
1 - 2 EUR, ovoce a zelenina: 1,6 – 2,5 EUR, sýr 
v obchodě: 2,5 - 4 EUR, víno v obchodě: 4-12 EUR, pizza 
v restauraci: 10 EUR, hlavní jídlo v restauraci: od 12 EUR, 
pivo v restauraci: 3 EUR, zmrzlina: 1,5 EUR. 

5. Důležité osobní věci 

Kvalitní „rozchozené“ boty na pěší turistiku, oblečení 
do pohody i nepohody. Oblečení volte tak, aby se dalo 
vrstvit podle povětrnostních podmínek (termoprádlo, 
silnější termoprádlo, fleece, polartec apod., vrchní vrstva 
šusťák, goretex, kraťasy, trička, plavky, čepice, rukavice, 
sandály, doplňující strava (tyčinky, čokolády apod.),  
1,5 l láhev na vodu. Menší batůžek na pěší výlety, 
baterka. 
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky: 
Proti průjmu – Immodium kapsle, Endiform tablety, 
živočišné uhlí 
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibuprofen tablety 
Proti zvýšené teplotě – Paralen tablety, Acylpyrin tablety 
Na povrchová poranění – Framykoin zásyp, Septonex 
spray, obinadla, náplasti 
Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Dithiaden 
tablety 
Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Nokinal 
tablety 
Užívání antibiotik je vhodné konzultovat s praktickým 
lékařem. Těm, kteří trvale užívají nějaké léky, 
doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou 
v dostatečném množství. 

6. Zabalení zavazadel 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s 
sebou zavazadla o váze do 15 kg. !!! Nevozte kartony 
vod nebo piv, nebudou převzaty k přepravě. 
 
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. 
 
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se 
kterým budete cestovat, a celého data jeho platnosti. 
Děkujeme. Potřebujeme kvůli trajektovým 
společnostem. 
 



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  
390 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat 
samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou 
dobu pobytu v zahraničí. 
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. 
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 2021) 
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. 
 

Bonifacio - plavba lodí - cca 17,5 – 19,5 € (dle typu lodi a 
sezóny), schody krále Aragonského - 2,5 €, muzeum v 

hradbách - 2,5 €, Kormidlo Korsiky - 2,5 €, vláček 
zpáteční - 5 €. 
 
Filitosa - 9 €. 
 
Porto - Janovská věž - 2,5 €, Věž + akvárium -  
6,5 €, jenom akvárium - 5,5 €. 
 
Ajaccio - Napoleonův dům - 7 €. 
 

Celková orientační částka na vstupy a drobné nákupy je 
cca 100 €. 
 
10. Pěší trasy 
 

Obtížnost zájezdu: 2 (průměrná hodnota za zájezd) 
2 Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, 
kteří bez problému zvládnou i delší přejezd do místa 
programu, procházky a lehké pěší túry do cca  
5 hodin, bez velkého převýšení nebo překonání velkého 
převýšení za pomoci lanové dráhy či zubačky, zpravidla se 
nabízí alternativa lehčí obtížnosti a nebo relax. 
 

11. 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. 
 
Program zájezdu: 
1. den: Odjezd z ČR do Itálie, nočním trajektem 
do BASTIE na Korsice. 
2. den: Přejezd hornatým vnitrozemím Korsiky na COL 
DE VIZZAVONA. Příjemná túra s možností koupání v 
jedinečných ANGLICKÝCH KASKÁDÁCH, příjezd do 
Corte, ubytování v hotelu (2 noci se snídaní na stejném 
místě). V případě denního trajektu se bude pozdně 
odpolední turistika odehrávat v malebném údolí řeky 
TAVIGNANO s možností koupání v osvěžujících tůních. 
Večerní život v CORTE . 
3. den: Krátký přejezd do Tattone, lehká turistika v údolí 
říčky MANGANELLO k salaším TOLLA (cca 5 km), na 
kterých je možné ochutnat vynikající korsické uzeniny. 
Případní zájemci mohou pokračovat dále až k vyhlášeným 
kaskádám Manganello (dalších cca 5 km). Kdekoliv je 
možné koupání. Z údolí jsou krásné výhledy na vrcholky 
Monte d´Oro a Monte Rotondo. Návrat do hotelu v Corte . 
4. den: Brzy ráno snídaně, přejezd majestátným kaňonem 
řeky Golo – SCALA DI SANTA REGINA, poté přes 
nejvyšší silniční sedlo Korsiky – COL DE VERGIO  
(1477 m n.m.).Pěší turistika soutěskou SPELUNCA. 
Krátce zastavíme ve vyhlášeném letovisku PORTO. Dále 
navštívíme bizarní skály CALANCHE (UNESCO). Po 
krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné 
skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře, 
se přesuneme do zátoky Valinco u Propriana. Pozdě 



večer ubytování v kempu v jednoduchých bungalovech,  
6 nocí na stejném místě. 
5. den: Odpočinkový den u moře. Pro zájemce krátká 
návštěva proslulého naleziště prehistorické kultury 
FILITOSA s mnoha menhiry a večerní návštěva 
středověkého městečka SARTÈNE. 
6. den: Výlet do BONIFACIA, návštěva města, které je se 
svými bělostnými útesy řazeno k největším 
pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce nádherná 
projížďka lodí pod skalnatými útesy (cca 20 EUR na 
osobu). 
7. den: Autobusem na sedlo COL DE ST. EUSTACHE 
(995 m n.m.), pěšky vyhlídkovou hřebenovkou na vrchol 
MONTE SAN PETRU (1440 m n.m.) s krásným kruhovým 
rozhledem a navštívíme nedaleké pietní místo obětem 
jedné z největších leteckých katastrof ve Francii. 
Fotogenické kamenné bloky a formace lemují tuto 
příjemnou túru, ze které máte uchvacující výhledy na záliv 
Valinco a skalní věže Bavella. Odpoledne ještě stihneme 
koupání v moři. 
8. den: Ráno odjezd autobusem na MYS PARATA s 
krásnou vyhlídkou na ILES SANGUINAIRES - tzv. 
„Krvavé ostrovy“. Zde nenáročná pěší turistika na vyhlídku 
k janovské věži TOUR DE LA PARATA. Odpoledne 
návštěva hlavního města Korsiky AJACCIA – rodiště 
Napoleona Bonaparte. Možnost návštěvy Napoleonova 
rodného domu (cca 7 EUR vstup). Navečer busem zpět 
do kempu. 
9. den: Ráno pohodová turistika pod siluetou skalních 
věží BAVELLA ke skalnímu oknu TROU DE LA BOMBE. 
Pro zájemce výstup na PUNTA VELACO (1 483 m n.m.) 
s fantastickým výhledem na východní i západní 
pobřeží Korsiky . Odpoledne se stihneme ještě vykoupat 
v moři. 
10. den: Brzy ráno do BASTIE, v případě času krátká 
návštěva přístavního města (její délka závisí na jízdním 
řádu trajektů), poslední nákupy dárků. Trajektem plavba 
do Itálie. Odjezd směr ČR. 
11. den: Návrat do ČR. 
Vzhledem k tomu, že jízdní řády trajektů na sezónu 2019 
nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, může se 
stát, že program bude lehce upraven z důvodu změny 
jízdního řádu trajektů. 
 
POZNÁMKA: zájezd je kombinován se zájezdem Korsika 
s pohodovou turistikou a při malém počtu účastníků i se 
zájezdem Korsika na kole v pohodě. Zájezdy jsou 
koncipované tak, aby jejich programy probíhaly v souladu 
a nijak se neomezovaly. 
 


