
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K 
ZÁJEZDŮM STR. 118 

 ŘÍM, FLORENCIE          č. záj. 425 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště Florenc - 
16.30 hod. 
Číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech cca 14 dní 
před zájezdem. 
Výstup ze stanice metra B i C je na ÚAN Florenc dobře 
značený. 
 
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 do Říma: Pardubice – Hradec 
Králové - Praha - Rozvadov - Mnichov – Brennerský 
průsmyk - Florencie - Řím.  
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 
!!! Upozorňujeme na regulaci dopravy v Římě, kdy 
doprava po Římě je možná pouze místními autobusy 
(cena viz vstupy) a český autobus zůstává na 
záchytném parkovišti. Na dopravu do centra se 
používá příměstský vlak, metro, autobus. Veškeré 
přesuny místní dopravou do centra Říma organizuje 
průvodce. !!! 
 
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 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno v hotelu typu Fortuna (konkrétní 
hotel je znám cca týden před odjezdem) v oblasti velkého 
Říma (Palestrina, Fonte Nuova, Zagarolo), dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím.  
 
Příplatek: 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) –  
2 000 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 2x jednoduchá kontinentální 
snídaně (káva, čaj, croissant, máslo, džem). Na snídaně 
doporučujeme chodit včas. 

Příplatek: 2x večeře (3chodové menu) - 600 Kč. Nápoje 
nejsou v ceně večeří zahrnuty, klienti si je hradí na místě 
sami. 
 
STRAVOVÁNÍ V ITÁLII 
Na rozdíl od nás, kteří máme zažitou zásadu dobře se 
ráno nasnídat, Italové snídají velmi skromně - dají si jen 
kávu a případně čerstvé rohlíčky croissant, často jen ve 
stoje v baru, cestou do práce. 
Co odbydou u snídaně, o to víc si Italové dopřejí během 
polední siesty. Oběd - il pranzo - sestává většinou z 
několika chodů, zvlášť když je slavnostnější: po předkrmu 
„antipasto“ následují těstoviny „il primo“ (tj. první chod, jen 
výjimečně se podává místo těstovin polévka). Kromě 
těstovin je výtečným předkrmem Bruschetta, což je 
topinka potřená česnekem a olivovým olejem, zdobí jí 
plátky rajčete, Suppli, malé smažené rýžové kuličky 
plněné mozzarellou nebo Fiori di zucca e carciofi fritti, 
cuketa v těstíčku a smažené artyčoky. Hlavním chodem 
(il secondo) je potom nějaké maso nebo ryby. Uveďme 
například Filetti di baccala, smažené řezy z tresky nebo 
Saltimbocca alla Romana, římská specialita, telecí s 
parmskou šunkou a šalvějí. Potom následuje sladký 
dezert „dolce“, sýr „formaggio“ nebo ovoce „frutta“ či 
zmrzlina „gelato“. Pokud se podává k masu příloha, 
bývají to většinou vařené nebo opečené brambory – 
patate bollite, patate fritte, naprosto běžnou přílohou je i v 
Itálii bílý chléb, který se zde jí prakticky všude a ke 
všemu. Rýže se používá v italské kuchyni většinou jen v 
podobě rizota. Italové při jídle zásadně nikdy nespěchají, 
takže oběd se může prodloužit na dvě i více hodin. Oběd 
se podává později než u nás, obvykle mezi jednou a třetí 
hodinou odpolední. Většina Italů však obědvá doma, kde 
se setkává s celou rodinou. Pracovní doba se tím 
pochopitelně prodlouží až do večerních hodin, ale to 
Italům nevadí, protože si večer patřičně „natáhnou“. 
Večeře - la cena - se podává nejdříve od 19:30 hodin a 
bývá podstatně jednodušší než oběd. Velmi často to 
bývají ryby, pizza nebo zeleninová jídla. 

Kde se rychle a levně najíst? 

Spaghetteria - jídelna, ve které se prodává pastasciutta, 
což je obecný výraz pro těstovinová jídla. Obvykle se jí ve 
stoje, případně na barových židlích, máte zde výběr z 
několika jídel včetně špaget, kuřete, pizzy ... Snack bar - 
občerstvení jako ve všech "šnecích". Paninoteca - nabízí 
velký výběr obložených bílých chlebů. Mnohem levnější 
než jednotlivé chody bývají často turistická menu, 
nabízená za pevnou cenu. Levná pizza -tyto pizzerie mají 
výhodu také v ceně. Ušetříte také za obsluhu. Pokud 
jdete do restaurace, platí každý host ještě za usazení k 
prostřenému místu u stolu. Cena je různá, většinou 2 
eura. Nejdražší jsou v restauracích nápoje. Zpravidla 
nejlevnější je stolní víno, které nebývá většinou špatné, v 
kombinaci s obyčejnou vodou, kterou si necháte přinést v 
karafě. Minerálky a jiné nealkoholické nápoje jsou 
nesrovnatelně dražší.  Je dobré dát si velkou láhev vody, 
protože při obědě a večeři ji v horkých dnech určitě 
vypijete. Pokud jdete do restaurace na oběd či večeři, 



většinou se očekává, že necháte číšníkovi spropitné, ve 
výši 10% placené částky. 

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ V EURECH 
Chléb 1 kg  2 – 4,9 
Pečivo světlé 1 kg  1,4 - 3,8 
Máslo 0,25 kg  1,1 – 2 
Sýry 10 dkg  0,6 – 1,5 
Jogurt  0,25 - 1,4 
Mléko 1 l  0,5 - 1,2 
Těstoviny 0,5 kg  0,3 - 2 
Rýže 1 kg  0,92 - 1,3 
Cukr 1 kg   0,87 - 1,5 
Vejce 6 ks  0,5 - 0,9 
Ovoce 1kg  0,85 - 3 
Brambory 1 kg  0,5 - 1,5 
Balená voda 1,5 l 0,18 - 1,2 
Fanta, Sprite, Coca cola 1 l 1 - 2,3 
Juice, nektar 1 l  0,75 – 1,5 
Káva 250 g 1,1 - 2,2 
Víno 1 l 1 - 1,5 
Pivo 0,5 l 0,4 - 1,5 
Šunka parmská 10 dkg 1,7- 2,4 
Párky 1 kg 3 - 5,5 
Salám suchý 10 dkg  0,8 - 2 
Kuře 1 kg 2,6 – 3,3 
Hovězí maso 1 kg  4 - 9 
Zmrzlina 1 - 3 
Rychlé občerstvení  
1. chod (těstoviny)   3 - 3,5 
2. chod (maso 100g)  2 - 2,5 

(ryby 1 porce)   3,5 - 4,5 
(gril. kuře celé)   5 - 6 

Přílohy (zelenina 100g)   1 - 1,2 
Piadina - cassoni  1,8 - 4 
Pizza velká   2,7 - 7 
Pizza al taglio (krájená)   1 - 1,5 
Panini - obložené bagety   1,7 - 3,5 
Tramezzino   1,85 - 3,5 
Restaurace 
1. chod (těstoviny, polévka)  4 - 8,5 
2. chod (maso, ryby)  6 - 15 
Salát − isalata mista  2,5 - 6 
Přílohy (špenát, hranolky)  2 - 5 
Víno 0,5 l  3,5 - 6 
Nápoje minerálka láhev  0,9 - 2 
Nápoje Fanta, Cola 0,3 l  1,8 - 3 
Turistické menu s masem  10 - 12 
Turistické menu s rybou  14 - 16 
 
5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, 
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího 
počasí. Upozorňujeme na nutnost decentního oblečení 
pro návštěvu kostelů ve Vatikánu a v Římě. Základní léky 
- acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, 
jodisol apod. a léky trvale užívané. 
U vstupů do historických objektů a muzeí je zakázáno mít 
u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní rybičku, nůžky, 
plechovky, sprej, dlouhý deštník. Do Kolossea se nesmí 
nosit žádné tekutiny, jen prázdnou nádobu, uvnitř se pak 
může voda doplnit. Do Vatikánských muzeí lze mít 
s sebou jen čistou vodu. 
Z důvodu narůstajících kapesních krádeží doporučujeme, 
především v chrámu sv. Petra a v metru, si své doklady a 

hotovost uložit na bezpečném místě, např. v náprsní 
kapse nebo pod košilí v pouzdře. 
 
6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce 
nebude naložena). Každý účastník smí vézt zavazadlo 
o max. hmotnosti 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. 
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 200 
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 k odjezdu. 
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) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. 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. Upozorňujeme, že Itálie zrušila k červenci 
2014 veškeré seniorské slevy. 
 
Objednávka vstupů předem (nutná platba nejpozději 
1,5 měsíce před odjezdem): 
Vstupenka do Vatikánských muzeí s rezervací -  
590 Kč (do 18ti let 350 Kč) 
Sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a 
Palatinu - 550 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18ti let 80 Kč) 
Cena zahrnuje rezervační poplatek. 
 
FLORENCIE (výběr záleží na zájmu klienta):  
Palazzo Vecchio muzeum 12,50 € 
Piazza del Duomo – zvonice 15 € 
Piazza del Duomo – muzeum + baptisterium 10 € 
Piazza del Duomo – Brunelleschi's Dome 20 € 
Dóm St. Croce 8 € 
kostel San Lorenzo 9 € 
Kaple Medicejských 9 € 
Santa Maria Novella 7,50 € 
MHD 1,50 € / 1 jízda max. 90min (2,50 € při zakoupení 
přímo u řidiče), 4 jízdy 4,70 € 

Florencie – místní průvodce (cca 2-3 hodiny) cca 5-7 € 
(cena je rozpočítána dle počtu klientů) 
Florencie – sluchátka na výklad od průvodce 2,50 € 
Kombinované vstupné: Dom + kopule Dómu + Zvonice + 
Baptisterium + Santa Reparata – 18 €. Tento vstup je 
nutno rezervovat předem na internetu 
(www.museumflorence.com, platba kartou). 
 
Vatikán: Vatikánská muzea - 17 €, kupole sv. Petra -  
10 € (výtahem + 320 schodů), 8 € (pěšky, cca 550 
schodů), Andělský hrad – 15 €, Kapitolská muzea – 15 €. 
Řím: Koloseum + Palatin + Forum Romanum (Koloseum 
samostatně nelze) - 16 €. Doprava po Římě: 7 x 1,5 €, 
1denní neomezená jízdenka – 6 €.  
 
TIVOLI - Hadriánova vila - 10 €, Vila d´Este – 12 €. 
 
V Římě místní průvodce + sluchátka cca 10 € / os., místní 
průvodce+sluchátka ve Vatikánu – cca 10 € / os. (skládá-
li se skupina min. 40 osob – jinak se cena přepočítává dle 
počtu zájemců). 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 150 € + místní 
průvodci cca 30 €.  

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. 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 Florencie – Paní Dr. Giovanna Dani 
del Bianco, út, st, čt 10.00-13.00, tel: +39 055 284 454, 
Via Umberto Maddalena 32r, Firenze. 
 
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. 
 
 

Více informací o Římě najdete na: 
http://rim.poznavaci-zajezdy.cz/ 

 
 
Program zájezdu: 
1. den - V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 
2. den - VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, 
náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se 
podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu 
na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. 
VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického 
umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním 
soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s 
barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní 
náměstí s velkolepými fontánami. 



3. den - Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) 
populární letovisko bohatých Římanů v období 
renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa 
d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s 
vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami 
- letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý 
komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře 
Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), 
málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak 
harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších 
pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via 
Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, 
Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s 
pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících 
neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí 
navržené Michelangelem s nádhernými paláci se 
vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou 
sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe 
dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za 
vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – 
největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce 
Vita“ známá po celém světě, Španělské schody, večerní 
atmosféra uliček. Ubytování. 
4. den - Ráno odjezd do FLORENCIE (UNESCO), 
kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i 
Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo 
Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným 
Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San 
Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými 
náhrobky, Ponte Vecchio. Večer odjezd do ČR. 
5. den - Návrat do republiky v poledních hodinách. 


