
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 111 

 ALBÁNIE + MAKEDONIE - TAJUPLNÝM 
BALKÁNEM               č. záj. 352 

 

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v závislosti 
na klimatických podmínkách v případě nepříznivého 
počasí. 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Albánie + Makedonie – předpokládaný odjezd bude 
v ranních hodinách z ÚAN Florenc, přesný čas a místo 
odjezdu z Prahy budou upřesněny dodatečně. 
Předpokládaný čas odjezdu – 8.45 hod. 
 
Časy a místa odjezdů 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 – Brno – Bratislava – Budapešť – 
Szeged – Bělehrad – Prokletije. 
Další nástupní místa: Poděbrady, Hradec Králové, 
Pardubice, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) – mezi 18. a 19. hodinou. 
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 
 
Ubytování je zajištěno 9x v hotelích nebo hotelových 
komplexech ve 2lůžkových pokojích. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 100 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 9x polopenze. Nápoje nejsou 
v ceně večeří, klienti si je hradí na místě sami. 
 
Orientační ceny některých potravin v Makedonii:  
Voda 1,5 litru  30 MKD 
 Zelenina (1kg)  30 MKD 
Jídlo v restauracích       100 – 400 MKD 
Pizza    200MKD 
Maso     80 – 200 MKD 
Pivo     60 MKD 
Káva    30 MKD 

Chleba    30 MKD 
 
Jídlo v běžné restauraci v Albánii cca 500-800 leků  
(125–200 Kč) za hlavní chod, 100–250 leků (25-63 Kč) za 
pivo, 100-150 leků (25-38 Kč) za salát, v drahých 
restauracích včetně vína cca 80-100 USD. 

5. Důležité osobní věci 
 
Je nutno mít s sebou redukci do zásuvky. 
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. Běžné letní oblečení, 
kvalitní outdoorové oblečení pro pohyb v horách a 
přírodě vůbec (větrovka, svetr), prošlápnuté pohorky, 
chůzi mohou usnadnit i teleskopické hole, plavky, 
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším 
ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. 
Pro návštěvu pravoslavných klášterů a chrámů 
doporučujeme ženám šátek na zakrytí ramen a oblečení 
sahající pod kolena, mužům dlouhé kalhoty. 
Doporučené vybavení vaší lékárničky: 
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky: 
Proti průjmu – Immodium, Carbosorb, Carbocit, Enterol 
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibalgin, Nalgesin, Dolgit 
Proti zvýšené teplotě – Paralen, Acylpyrin, Panadol 
Na povrchová poranění – Bepanthen, Jodisol, obinadla, 
náplasti 
Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Livostin 
kapky, Fenistil, Claritine 
Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Kinedryl, 
Travel-Gum, Motilium 
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. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude 
naložena). !!! Každý účastník může vézt s sebou  
1 velké zavazadlo o váze do 20 kg a 1 příruční 
zavazadlo o váze do 10 kg. !!! Upozorňujeme, že 
kartony vod, piv apod. nebudou převzaty k přepravě. 

7. Cestovní doklady 
 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní pas při sobě!!! Do všech zemí mimo EU (kromě 
Švýcarska) je nutno mít s sebou platný cestovní pas, 
jehož platnost je minimálně 6 měsíců po návratu ze 
zahraničí. Makedonie není členem EU. 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto 
datu mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s 
vlastním cestovním pasem.  
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
Doporučujeme pro případ ztráty cestovního dokladu vézt 
s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy 
uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném 
zavazadle. 
 



Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu, 
se kterým budete cestovat, a doby jeho platnosti. 
Děkujeme. 
 
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  
420 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 
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 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. 
 
Orientační kurz: 100 ALL (Albánských Leke) = 22,05 Kč 
(30.10.2030). 
V Albánii neexistují bankomaty napojené na mezinárodní 
sítě, cestovní šeky nejsou přijímány, peníze lze směnit 
v bankách nebo směnárnách, nejčastěji jsou přijímány 
USD nebo Eura. 
Berat – vstupné do hradu 300 Leků, vstupné do Onufriho 
muzea 200 Leků 
Apollonia 300 Leků 
Drač amfiteátr 200 Leků 
Hrad Rozafat 200 Leků 
pevnost A. Paši – 100 Leků 
 
Platebním prostředkem v Makedonii je MKD (denár):  
Orientační kurz: 100 MKD (Makedonských Dinárů) =  
42 Kč (30.10.2020). 
V Makedonii nelze ve směnárnách směnit české koruny. 
Směna valut: banky jsou většinou otevřené ve všední 
dny od 8 do 19 hodin, některé ústavy mají otevřeno i v 
sobotu od 8 do 12 hodin. 
Používání platebních karet v současnosti není příliš 
rozšířené, nicméně akceptují je některé hotely i 
restaurace. Sporadicky je možné používat platební karty 
společností Eurocard/Mastercard a Visa, méně pak 
American Express a Diners Club. Cestovní šeky přijímá 
většina bank. Je dobré se vždy předem informovat o výši 
poplatku.  
Ceny v Makedonii jsou cca o 1/4 nižší než v ČR (mimo 
nápojů – ceny jsou srovnatelné). 
 
Do těchto oblastí doporučujeme cca 150 EUR (nebo 
jinou měnu ve stejné hodnotě) na osobu. 
Toto je pouze doporučené kapesné, vše, samozřejmě, 
záleží na Vás. 
Doporučujeme mít s sebou ještě nějakou finanční 
rezervu pro případ nenadálé situace nebo nutného 
lékařského ošetření. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní 
před odjezdem. 

11. Pěší trasy 
 
Obtížnost zájezdu: 2 (průměrná hodnota za zájezd) 
2 Pohodový program je snadné absolvovat pro 
všechny, kteří bez problému zvládnou i delší přejezd 
nebo přelet 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. 
 
 



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.-2. den – Odjezd z ČR, do Černé Hory, dopoledne 
turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH v okolí 
Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí, 
nocleh v městečku na úpatí pohoří Visitoru. 
3. den – Přejezd do městečka METOHIJE (západní 
KOSOVO), návštěva městečka PEĆ případně 
rozsáhlého komplexu PÉCSKÉHO PATRIARCHÁTU. 
DEČANSKÝ MONASTÝR - největší dochovaná sakrální 
stavba středověkého Srbska, kosovské městečko 
PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou 
tureckou čtvrtí, přejezd na území Albánie, nocleh v 
BAJRAM CURRI, městečku se snad nejkrásnější 
polohou z albánských měst. Do této části Albánie 
donedávna nevedly žádné cesty, proto se jedná 
o nejchudší část země, kde se čas zastavil ještě 
v dobách Envery Hoxhy. Této charakteristice také 
odpovídá úroveň ubytování jediného místního hotelu.  
 4. den – Po snídani plavba po řece DRIN z Fierze do 
KOMANU. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé 
pevnosti ROZAFA. Pevnost s mohutnými zdmi 
a překrásným výhledem na okolí na soutoku tří řek u 
SKADARU.  
5. den - Zastávka v LEZHE, kde je pohřben albánský 
hrdina Skanderbeg, hradní bašta v městečku KRUJA. 
DRAČ (Durres) - městské hradby z dob byzantské říše 
a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. BERAT - nejstarší 
albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou 
a starobylými mešitami a kostely v dolním městě.  
6. den - APOLLONIE se zbytky starověkého korintského 
města s chrámem boha Apollóna a pravoslavným 
klášterem Panny Marie. Po příjezdu k moři nás čeká 
ALBÁNSKÁ RIVIÉRA. Nejprve vyjedeme do průsmyku 
LLOGARE (1 058 m), pokračujeme do malebné řecké 
vesničky DHERMI s několika kostelíky, dále projedeme 
krajem zemních pyramid až k HIMARU, přímořskému 
letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. 
V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA 
shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku dobře 
zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského. Přesun do 
města GJIROKASTRA. 
7. den - GJIROKASTRA - pevnost s muzeem vojenství 
a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické 
muzeum. Následuje přejezd do archeologického areálu 
v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými 
objekty a nově vybudovaným špičkovým muzeem. 
Návštěva přímořského letoviska SARANDË - perly 
Albánské riviéry. Vyvěračka MODRÉ OKO - výjimečný 
podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé 
(u okrajů) barvy. Návrat do hotelu. 
8. den – Údolím řeky Vjose, navštívíme PERMET, 
malebné městečko, turistická vycházka do vesnice 
KAMNIK poblíž prehistorické lokality.  
9. den – Město KORCA nazvaného albánskou „Paříží“ a 
pravoslavná metropole VOSKOPOJA. Odpoledne 
turistika v národním parku DRENOVE.  

10. den - Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, k jednomu 
z nejstarších jezer na naší planetě. Návštěva vykopávek 
s antickými mozaikami ve vesničce LIN. Následuje 
koupání v jezeře. Přejezd do OHRIDU v Makedonii, 
prohlídka města s návštěvou významných chrámů. 
Nocleh v severní části Makedonie.  
11. - 12. den – Ráno návštěva TETOVA, prohlídka staré 
turecké architektury a slavné Pestré mešity (Šarena 
džamija), turistika na Popově šapce v ŠAR PLANINĚ - 
horský masív s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer 
a nesčetnými přírodními krásami. Návrat do ČR. 
 


