
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 103 

 SLOVINSKO - JULSKÉ ALPY      č. záj. 333 

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 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: Pardubice – Hradec 
Králové - Praha – České Budějovice - Dolní Dvořiště - 
Klagenfurt - Karavanken tunnel - Bled. 
CK si vyhrazuje právo změnit trasu dle aktuální situace. 
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 místo ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno 5x v hotelu Albergo al Sole - 
Tarvisio v Itálii ve 2lůžkových pokojích. 

Možnost 3lůžkového pokoje pro trojice nebo tři 
samostatně přihlášené liché osoby. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 000 Kč. 
 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, snídaně jsou 
formou bufetu, večeře servírované. 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 
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). !!! Každý účastník může vézt s 
sebou zavazadla o váze do 15 kg. !!! 
 
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. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj 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, 
případně na začátku zájezdu od průvodce. 
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. 
 

Bled - výběr z několika možností vstupů, záleží na vedení 
prohlídky průvodcem: hrad - 13 €, loďka po jezeře 
k ostrovu s kostelíkem - 15 €, vstup do kostela a na 
zvonici – 12 €. 
 
Soutěska Vintgar – 10 €.  
Vodopád Savica - 3 €, lanovka na Vogel - 20 €, 
sedačková lanovka na Šiju – 4 €. 
 
Kranjska Gora – Etnografické muzeum – 5 €. 
 
Postojenská jeskyně + Predjamský hrad – cca 45 € vč. 
českého audio průvodce. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 120 €. 
 
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu 
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní 
variantu v okolí místa pobytu. !!! 
 
10. Pěší trasy 
 
1) Vogel – více možností pěších tras: např. okruh přes 
Orlovu Glavu a Šiju – 8,1 km a 3,5 hod. chůze, 620 metrů 
stoupání, 620 metrů klesání.  
2) Vodopád Savica – stejnou cestou zpět: 2x 1,3 km, tam  
50 minut chůze, zpět 30 minut chůze, tam 230 metrů 
stoupání a 50 metrů klesání, zpět 50 metrů stoupání a  
230 metrů klesání. 
3) Pramen Soči – stejnou cestou zpět: 2x 400 metrů, tam  
15 minut, 80 metrů stoupání, závěr k Izviru Soče je 
náročný. Zpět 10 min. a 80 metrů klesání. 
4) Soutěska Vintgar: cca 2 km jedním směrem a 1 hod. 
chůze. 
5) Vršič – Malá Mojstrovka: var. tam i zpět stejnou cestou 
– 2x 2,3 km a 2 hod. chůze nahoru a 45 min. chůze dolů,  
730 metrů stoupání a stejně tak klesání. Var. přechod 
přes Malou Mojstrovku – 4,6 km a 3 hod. chůze, 850 
metrů stoupání a 850 metrů klesání. 
6) Laghi Fusine – 3 různé varianty přechodu: Nejkratší –  
1,3 km a 30 min. chůze, 60 metrů stoupání a 50 metrů 
klesání. Střední – 2,2 km a 1 hod. chůze, 140 metrů 
stoupání, 140 metrů klesání. Nejdelší – 2,8 km a 1 hod.  
15 min. chůze, 150 metrů stoupání, 150 metrů klesání.  
 
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 Lublaň – J.E. PhDr. Juraj Chmiel, CSc., 
po-pá 7.45-16.15, tel: +386 142 024 50, nouzová linka: 
+386 416 791 03, Riharjeva 1, Ljubljana. 
 
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 – BOHINJSKÉ JEZERO – jedno z nejkrásnějších 
jezer Julských Alp obklopené kulisou skal. Lanovkou na 
vrchol VOGEL, odkud jsou panoramatické pohledy na 
jezero, lehká turistika. Odpoledne procházka od západní 
části jezera ke krásnému vodopádu SAVICA. Přejezd na 
ubytování. 
3. den – Cesta do střediska BOVEC přes sedlo PASSO 
DEL PREDIL, fotozastávka u jezera Lago del Predil. Při 
hezkém počasí lanovkou pod vrchol KANIN, krásné 
vyhlídky. Zastávka u vysokého vodopádu BOKA. Cesta 
malebným ÚDOLÍM TRENTA podél řeky Soča. Proslulé 
návštěvní místo Julských Alp - pramen řeky SOČI. 
4. den – BLED – prohlídka letoviska ležícího na břehu 
Bledského jezera s pěknou promenádou podél jezera, 
noblesní výstavbou a hradem, ze kterého je pěkný výhled 
na jezero s ostrůvkem a okolní krajinu. Návštěva zajímavé 
soutěsky VINTGAR. 
5. den – Výjezd na nejvýše položený slovinský průsmyk 
VRŠIČ (1611 m) – výlet na vyhlídku pod vrchol 
Mojstrovka, možnost výstupu na vrchol. Úchvatné výhledy 
po velikánech Julských Alp. Zastávka u dřevěného 
ruského kostelíka. Horské středisko KRANJSKA GORA. 
6. den – Výlet do italské části Julských Alp k malebným 
jezerům LAGHI DI FUSINE s výhledy na vrchol Mangart. 
Vycházka u střediska KRANJSKA GORA k pramenům 
řeky SÁVY. Výstup vrchní cestou k vodopádu 
MARTULJEK a na planinu Martuljek, odkud se naskýtají 
krásné výhledy na mohutnou stěnu masívu Špik. 
7. den – Výlet do malebné oblasti SLOVINSKÉHO 
KRASU. Návštěva POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ – 
krásná krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, 
koncertní dvorana aj. PREDJAMSKI GRAD - hrad 
vyrůstající ze skalního masivu. LUBLAŇ - hlavní město 
Slovinska se starým městem s barokními stavbami 
a hradem vysoko na kopci. Večer odjezd. 
8. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách. 
 


