
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 101 

 SRDCE DOLOMIT - MARMOLADA  
č. záj. 329 

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 - 21.00 hod. 

 
 
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. 
Předpokládaná trasa přejezdu:  
Praha – Plzeň – Rozvadov – Mnichov – přejezd přes 
Rakousko do Itálie do oblasti Passo di Campolongo. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) – mezi 6.-8. hod. 
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. 
Ubytování je zajištěno 5x v pěkném ***hotelu Zanon v 
Ziano di Fiemme - Trentino, cca 2,5 km od Predazza. 
Pokoje jsou 2lůžkové. Všechny pokoje mají balkon nebo 
terasu, trezor, TV, koupelnu, WC, telefon. Hotel má 
relaxační centrum. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj - 2 400 Kč. 
 
Na místě se platí pobytová taxa ve výši 2,5 € / os. / den. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze. Snídaně jsou 
formou bufetu. Večeře salátový bufet, 1. chod – výběr 
polévka nebo těstoviny, hlavní chod (jednotné jídlo) a na 
konec moučník (výběr z několika druhů). Nápoje nejsou 
v ceně večeří, 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 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. 
Upozorňujeme, že je nutno mít připravené již při cestě do 
Itálie v příručním zavazadle přezůvky, na chatě (ani při 
ubytovávání) se nesmí chodit v pohorách nebo jiných 
vycházkových botách, ale pouze v přezůvkách. 

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 počasí a individuálním výběru každého 
klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Lanovka Sass Pordoi – 19,50 € zp.  
Lanovka Passo Sella - Langkofel - 13 € nahoru, 16 € zp.  
Lanovka Paolina – 10 €/ nahoru, 14 € zp. 
 
Celková orientační částka na lanovky je cca 55 € (závisí 
na počasí a využití lanovek). 
Program je naplánovaný tak, že by všechny uvedené 
lanovky již měly být v provozu. 

10. Pěší trasy 
 
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu 
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní 
variantu v okolí místa pobytu. !!! 
Délky pěších tras jsou vždy cca 5-7 hod. Lze vybrat lehčí 
variantu odpočinkovou nebo variantu náročnější pěší 
turistiky. Nikdy se nejedná o cesty typu „Via ferrata“ - 
zajištěné cesty. 
 
1. trasa: Passo di Campolongo (1 875 m) - Pralongia   
(2 157 m) - pod vrchol Setsas a zpět, celkem 12 km   
(4-5 hod.). 
 
2. trasa: Lanovka Paolina - Rif. Paolina (2 125 m) - Rif. 
Pederiva (2 280 m) - Ciampedié (2 096 m), odtud buď 
lanovkou, nebo pěšky do Vigo di Fassa (1 430 m), 
celkem 8-11 km  (4-5 hod.). 
3. trasa: Passo di Rolle (1 980 m) - Baita Segantini   
(2 174 m) - Val Venegia (1 778 m) - Passo di Rolle, 
celkem 13 km (5,5 hod.). 
 
4. trasa: túra Passo Pordoi (2 239 m) až jezero Fedaia  
(2 053 m), celkem 8 km (4-5 hod.). 
 
5. trasa: Karerpass (1 745 m) – Labyrinsteig (do výšky  
1 930 m) – Karersee (1 550 m). 8 km (4 hod.) 

 
6. trasa: túra s použitím lanovky na chatu T. Demetz   
(2 681 m) - chata Vicenza - Rif. Sasso Piato (2 297 m) - 
Rif. Fr. Augusta (2 298 m) - Passo di Sella (2 244 m), 
celkem  12 km (6-7 hod.). 

11. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy 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 Udine – Pan Dr. Paolo Petiziol, út, čt 
10.00-12.30, tel: +39 043 250 9445, Via San Francesco 
34, Udine. 
 
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 Prahy ve večerních hodinách. 
2. den - Lehký výlet z PASSO DI CAMPOLONGO na 
hřeben PRALONGIA, kde se nám cestou otvírají pěkné 
pohledy na skupinu SELLA a PUEZ. Zdatnější mohou 
pokračovat panoramatickou cestou pod vrchol SETSAS. 
3. den - Výlet z vysoko položeného sedla PASSO DI 
COSTALUNGA (1 745 m n.m.) do skupiny 
ROSENGARTEN, přechod přes chaty RIF. PAOLINA (2 
127 m n.m.) a RIF. PEDERIVA (2 273 m n.m.) a sestup 
údolím do VIGO DI FASSA . Zastávka u jezera LAGO DI 
CAREZZA. 
4. den - Okruh z PASSO DI ROLLE, nad kterým se klene 
odvážný obelisk Cimon della Pala připomínající 
Matterhorn a hladkostěnný lichoběžník Cimma della 
Vezzana, k chatě BAITA SEGANTINI, nad kterou se 
působivě prezentují skalní věže Paly. Pokračujeme do 
nádherného romantického údolí VAL VENEGIA, nad nímž 
se tyčí vápencové skály, až do výšky přes 3 000 m n.m. 
5. den - Výlet ze sedla PASSO PORDOI k RIF. 
FREDAROLA a odtud panoramatickou cestou VIALE 
DEL PANORAMA. Z této cesty se naskýtají úžasné 
pohledy na zasněžený vrchol Marmolady, nejvyšší 
vrchol Dolomit . Sestup k jezeru FEDAIA. Zájemci mohou 
při pěkném počasí vyjet lanovkou ze sedla PORDOI na 
SASS PORDOI do výšky 2 952m n.m., kde se naskýtá 
jedinečný výhled na Marmoladu a další třítisícovky. 
6. den - Příjezd na sedlo PASSO DI COSTALUNGA (1 
745 m n.m.). Odtud pěší výlet pod severní stěnu skupiny 
LATEMAR k Mitterlerger (pro zájemce cestou 
Labyrinthsteig) a pokračování okruhem k jezeru LAGO DI 
CAREZZA. V zelených vodách tohoto jezera se nádherně 
odráží skalní stěny skupin LATEMAR i ROSENGARTEN. 
7. den - Výlet do oblasti SASSO LUNGO (LANGKOFEL). 
Příjezd na sedlo PASSO DI SELLA (2 180 m n.m.), odkud 
je možná pěkná okružní panoramatická cesta pod 
strmými stěnami hor okolo celé skupiny Langkofel. 
Zájemci mohou využít lanovku k chatě T. DEMETZ a 
navázat na okružní cestu zpět na sedlo. 
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách. 
 


