
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 112 

 ČERNÁ HORA - PROKLETIJE    č. záj. 354 
 

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v závislosti 
na klimatických podmínkách v případě nepříznivého 
počasí. 
Zájezd může jet společně s cyklo- a stanovou variantou. 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 

Černá hora - Prokletije – předpokládaný odjezd bude 
v dopoledních hodinách, ÚAN Florenc v 10.00 hod. 
Přesný čas a místo odjezdu z Prahy budou upřesněny 
dodatečně. 
 

Časy a místa odjezdů z ostatních měst po trase budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
Předpokládaná další nástupní místa: Pardubice, Hradec 
Králové, Poděbrady, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava. 
 

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 – Plavské jezero nebo Pardubice – 
Hradec Králové – Praha – Brno – Bratislava – přejezd 
přes Maďarsko – Slovinsko a Chorvatsko – Split – 
Podgorica – Plavské jezero. 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) - mezi 15.-17. hod. 
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 
 

Ubytování je zajištěno 6x v hotelu 3* ve 2 lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. Většinou se bydlí v 
hotelu*** Komovi Andrijevica. 
CK si vyhrazuje právo změnit hotel za jiný dle aktuální 
situace. 
 

Příplatek: 1/1 pokoj – 5 700 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 7x snídaně a 6x večeře. 
Nápoje nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí na místě 
sami. 
 

Orientační ceny potravin v restauracích: 
mořská ryba 
pršut / šunka / 
sýr 

1 porce 
1 kg 
1 kg 

8-15 EUR 
7 EUR 
3 EUR 

hamburger / sendvič 1 porce 1,5 - 3 EUR 
točené pivo 0,5 l 1 – 2 EUR 

Coca Cola / Fanta / 
Sprite 

0,25 l 1 – 2 EUR 

minerální voda 1 l 1 EUR 
espresso káva 1 porce 1 EUR 
bílé víno 1 l 6 - 9 EUR 
červené víno 1 l 6 – 9 EUR 
zmrzlina 1 kopeček 0,5 EUR 

5. Důležité osobní věci 
 

Kvalitní outdoorové oblečení na turistiku je nutností 
(větrovka, svetr nebo mikina, čepice, rukavice, 
pláštěnka). Vezměte si s sebou dostatek suchého 
oblečení, abyste v případě promoknutí měli vždy 
dostatek suchého oblečení na převlečení. 
Doporučujeme kvalitní a dobře prošlápnuté trekové 
boty nebo pohory na pěší výlety – možnost pohybu 
po sněhu i po suti. Pro zájemce o výstupy na 
nejvyšší vrcholy doporučujeme teleskopické hole. 
Doporučujeme s sebou kvalitní baterku nebo 
čelovku. Všechny treky a ostatní turistika budou 
realizovány „na lehko“. Dále plavky, klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem. 
 

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. 
 
PODNEBÍ 
Černá Hora má dvě podnebné oblasti – přímořská oblast: 
středomořské klima s teplým, suchým létem a mírnou, ale 
deštivou zimou. Průměrné teploty vzduchu tu v lednu 
dosahují 8 °C, v červenci 27 °C. Podzim bývá příjemný a 
teplý, jaro přichází brzy.  
Vnitrozemská oblast: podnebí je tu kontinentální s 
chladnou zimou a teplým létem. Průměrná teplota 
vzduchu je tu v lednu – 3 °C, v červenci 18 °C. 
Je zde vysoký počet slunečných dnů v roce.  
Počasí je ovlivňováno častými větry: 
bóra – severovýchodní, v zimě zvedá vlny, 
jugo – jihovýchodní – způsobuje vlnobití, 
maestral – severozápadní, osvěžuje v teplých letních 
měsících, 
nevera – západní vítr, který s sebou přináší bouřky, 
ochlazuje příjemně vzduch. 
Průměrné srážky činí 1400 mm ročně na pobřeží.  
Především však spadnou v zimních měsících.  
Nejdeštivějším místem je, dokonce i v celé Evropě, 
pásmo pobřežních hor nad Kotorem. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 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. 
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). Černá Hora není 
členem EU. Cestování na občanský průkaz do Černé Hory 
je na vlastní zodpovědnost. 
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. 
 
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se 
kterým budete do Černé Hory cestovat. Děkujeme. 
 
Do Černé Hory platí zákaz dovozu potravin - výjimkou jsou 
potraviny určené pro konzumaci po cestě - dětská a 
diabetická strava, čerstvé ovoce a zelenina do max. 5 kg 
váhy, sušené ovoce, zelenina, káva, kakao, koření a čaje do 
celkové váhy max. 1 kg, alkoholické nápoje celkového 
objemu max. 1 l, jiné nápoje celkového objemu max. 2 l, 
voda v lahvích max. 5 l. 
Ceny potravin jsou v Černé Hoře stejné jako u nás, možnost 
nákupu potravin během zájezdu je bezproblémová. 
 
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  
360 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. 
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 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. 
 

Směnárny najdete ve větších hotelích a městech, v 
bankách a na poštách, v turistických kancelářích. 
Nejdříve se nechte informovat o provizi a poplatcích. 
Pošty a banky si většinou provizi neúčtují.  
 

Do těchto oblastí doporučujeme cca 100 EUR na osobu.  
Toto je pouze doporučené kapesné, vše, samozřejmě, 
záleží na Vás. Pro Vaši představu Vám zde uvádíme 
příklady cen v obchodech a restauracích v Černé Hoře. 
Ceny se liší dle velikosti střediska a sezóny. 
Doporučujeme mít s sebou ještě nějakou finanční 
rezervu pro případ nenadálé situace nebo nutného 
lékařského ošetření – platí se zde hotově. 
 
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. 

12. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Podgorica – J.E. PhDr. Janína 
Hřebíčková, po-čt 7.45-16.45, pá 7.45-14.15, tel: 
+382 202 811 03, nouzová linka: +382 693 388 00, 
Partizanski put 6A – Tološi, Podgorica. 
 
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 v dopoledních hodinách. 
2. den - Příjezd do ANDRIJEVICE, městečka, které bylo 
založeno již za panování dynastie Nemanjičů. Dnes je 
významným ekonomickým i duchovním centrem oblasti. 
Je východiskem do pohoří KOMOVI. Ubytování v hotelu, 
pozdní snídaně, odpočinek nebo pro zájemce místní 
dopravou do PLAVU - města s řadou muslimských 
památek z osmanské doby, místní dopravou zpět 
do hotelu, večeře. 
3. den – Krátký přejezd na túru do masivu VOLUŠNICA 
(1 879 m) na černohorsko-albánském pomezí, jehož 
vrchol TALJANKA (2 056 m) sice nepatří k těm 
nejvyšším, ale je znám jako nejlepší vyhlídkový bod této 
oblasti a je úplným rájem pro fotografy horských scenérii, 
600 m vysoká jižní stěna se strmě klene nad nádherným 
údolím Grbaja (1 160 m). (Základní varianta 2,5 z 5,  
6,5 hod. chůze, ↑950 m, ↓1050 m). Celodenní turistika 
s impozantními výhledy nejen na známý tříhlavý vrch 
KARANFILU (čili Karafiátu), a na albánskou, salašemi 
posetou krajinu, zastávka v muslimském městečku 
Gusinje.  
4. den – Výjezd do sedla Trešnjevik – odkud se nám 
naskytne velkolepý pohled na severní panorama třech 
skalnatých vrcholů. (Základní varianta 3 z 5, 6 hod. 
chůze, ↑900 m, ↓900 m). Výstup lesní pěšinou k salaším 
osady Štavnik, horský masív KOMOVI se prudce zdvihá 
z údolí řeky Peručica jako mohutná horská pyramida, 
výstup z úpatí (cca 1 600 m) na KOM VASOJEVIČKI 
(2460 m).  
5. den – Místní dopravou se přesuneme na túru 
k utajenému HRIDSKÉMU JEZERU obklopenému ostře 
tesanými skalnatými masívy a křišťálově průzračnou 
modrou vodou. (základní varianta 2,5 z 5, 5,5 hod. 
chůze, ↑450 m., ↓450 m). Zpět do PLAVU. 
6. den – Základní varianta - odpočinkový den (1,5 z 5, 
6 hod. chůze, ↑250 m, ↓250 m): autobusem do Vusanje, 
nenáročná turistika v údolí Ropojana. Pozoruhodné 
přírodní útvary GRLJA, OKO SKAKAVICE. Náročnější 
varianta (3,5 z 5, 7 hod. chůze, ↑1 300 m, ↓1 300 m): 
opět navštívíme hranici Černé Hory a Albánie. Pro 
nejzdatnější milovníky turistiky je možný výstup do 
masivu pod nejvyšším bodem Černé Hory ZLA KOLATA 
(2 534 m).  

7. den – PRAMENY ALIHO PAŠI pojmenované po 
albánském vojenském vůdci, některé z pramenů údajně 
obnovují ztracenou sílu, turistika na masiv VEZÍROVA 
BRADA s několika alternativami náročnosti, turistiku 
zakončíme v městečku GUSINJE. 
8. den – Volné dopoledne, v poledních hodinách odjezd 
do ČR.  
9. den – Příjezd do ČR odpoledne. 


