
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY  
K ZÁJEZDŮM STR. 120 

 TOSKÁNSKO A UMBRIE          č. záj. 432 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Toskánsko a mystická Umbrie – Praha –
předpokládaný odjezd v 17.00 hod. Místo odjezdu 
z Prahy bude upřesněno v pokynech cca 14 dní před 
zájezdem. 
 
Další možná nástupní místa po dohodě s CK.  
Hradec Králové, Pardubice – svoz za 300 Kč / os. 
(negarantuje v případě malého počtu zájemců). 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 

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.  
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 4x v hotelu*** v lázeňském 
středisku Chianciano Terme v 2lůžkových pokojích 
s vlastním příslušenstvím s možností přistýlky.  
 
Upozornění na pobytovou taxu v Itálii 
Díky legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii 
postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s 
přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii. 
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických 
lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc 
v 3* hotelích, dle lokality. Zatím jsme se s povinností 
tohoto poplatku v našich hotelech nesetkali, ale může se 
stát, že při příjezdu budete vyzváni k úhradě pobytové 
taxy na recepci ubytovacího zařízení. 
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši 
cca 3 € na úhradu. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 990 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 4x kontinentální snídaně  
(v Itálii bývají poměrně skromné) a 2x servírované 
večeře v hotelu. Nápoje nejsou v ceně večeří, klienti si je 
hradí na místě sami. Poslední den ve Florencii doporučí 
průvodce možnosti stravování. 
 
 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné bytelnější boty na prohlídky. Teplejší 
oblečení, deštník, pláštěnka. Základní léky – acylpyrin, 
endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol apod. a 
léky trvale užívané.  

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 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 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání 
smlouvy) v ceně 280 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 v 
červenci 2014 zrušila všechny seniorské slevy. 
 
V Itálii je přísný zákaz provázení bez italské licence 
specializované na město. Ve Florencii řešíme situaci 
najmutím místního průvodce za příplatek přibližně  
4,5 € / os. pro skupinu 40 osob, který ale zároveň 
umožňuje vstup i do jinak nepřístupných prostor a váš 
průvodce překládá. Tak zároveň umožníme skupině větší 
slevy na vstupné do některých objektů a návštěvu 
paláců, které bez místního průvodce nejsou přístupné.  
V ostatních městech omluvte prosím průvodce, nemá 
dovoleno hovořit podrobně v chrámech, na náměstí a 
před stěžejními památkami. Vynahradí vám výklad v 
autobuse a v postranních ulicích a náměstích. 
Florencie je uzavřena pro cizí turistické autobusy. Na 
dopravu do centra lze využít místní autobus. 

V případě zájmu o návštěvu galerie Academie 
doporučujeme zajistit si vstup přes internet samostatně. 
Ostatní galerie a muzea jsou přístupná normálně. 
 
FLORENCIE (výběr záleží na zájmu klienta) - kostel S. 
Croce - 8 €, kostel S. Lorenzo - 7 €, včetně knihovny 
Laurenziana - 9,5 €, zahrady Boboli - 10 €.  
Tramvaj ve Florencii - doprava do centra - 2 x 1,5 €. 
Galeria dell Accademia - 12 € + 4 € rezervace předem 
přes internet. 
Palazzo Vecchio - 10 €. 
Medicejská kaple - 9 €. 
Kopule Dómu + Campanila + Baptisterium - 15 € (na 
místě nelze zakoupit vstupenku včetně kopule Dómu, jen 
do kopule; zájemci o vstup na kopuli si musí předem na 
internetu zarezervovat a zakoupit vstup: 
www.museumflorence.com, platba jen kartou). 
 
SIENA - katedrála - 7 €, baptisterium - 4 €, věž – 10 €, 
kombinované vstupné Dóm + baptisterium + Dómské 
muzeum + krypta - 12 €. 
 
AREZZO – fresky v kostele sv. Františka – 8 € (je nutná 
rezervace předem), Rodný dům Petrarcy – 4 €, Dům 
Vasariho – 4 €. 
 
ORVIETO: jízdenka lanovkou - 2,6 € zp., Pozzo della 
Cava (studna) - 3 €, Pozzo San Patrizio (studna) - 5 €, 
Torre del Moro - 2,8 €, Dóm - 2 €, muzeum 4 €, Museo 
Claudio Faina - 4,5 €, podzemí - 6 €. 
 
PERUGIA - Pozzo Etrusco (obří studna) - 3 €, 
Raffaelova freska - 3 €, přeprava minimetrem 3 €, 
Museum radnice 5 €. Ipogeo dei Volumni a nekropole -  
3 €.  
 
CHIUSI - Etruské muzeum – 6 €. 
 
Záloha na vstup do Galerie Uffizi – nutná rezervace 
předem v CK při přihlášení na zájezd – 700 Kč / os.  
V Galerii Uffizi umožňujeme vstup na časovou rezervaci 
od 10 osob na předběžnou platbu (proto nutná rezervace 
5 € navíc na osobu předem), vyvarujete se tak až  
3 hodinovým frontám nebo nebezpečí, že se do galerie 
vůbec nedostanete. Případné slevy (důchodci i studenti) 
se řeší na základě předložení dokladu či ISIC karty při 
vstupu, přeplatek nad rezervné vrací průvodce v průběhu 
zájezdu v €.  
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 90 €. 

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. 
 
 
 
 
 



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. 
 
 

Více informací o Toskánsku najdete na: 
http://toskansko.cz/ 

 
 
Program zájezdu: 
1. den – Odjezd z Prahy v odpol. hodinách. 
2. den – SIENA (UNESCO), město patronky Toskánska, 
prohlídka s místním průvodcem, dóm, baptisterium, 
nejkrásnější náměstí světa, kouzelnou krajinou Crete 
Senesi - „toskánskou pouští“ do CHIANCIANO TERME, 
večerní lázeňské městečko. 
3. den - Návštěva etruského muzea v CHIUSI. 
ORVIETO, etruské město na kamenném ostrohu, 
lanovkou do centra, katedrála, studna sv. Patrika, 
etruské muzeum, atmosféra středověkých uliček, večeře. 
4. den - AREZZO, rodiště významného podporovatele 
umělců Gaia Maecenase, římský amfiteátr, kostel San 
Francesco s freskami, dóm, vily Vasariho a Petrarky, 
pevnost Medicejských, CORTONA, křivolaké uličky, 
etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje Valdichiana, 
PIENZA (UNESCO) nebo malebné MONTEPULCIANO, 
proslavené vynikajícím červeným vínem, ochutnávky, 
možnost fakultativní večeře. 
5. den - PERUGIE, město založené Etrusky, Palazzo dei 
Priori, krásná fontána ze 13. stol., středověké uličky 
a průchody, etruská hrobka Ipogeo Volumni, ASSISI 
(UNESCO), proslulé středověké poutní město sv. 
Františka a sv. Kláry, Giottovy a Lorenzettiho fresky, 
pohoda u Trasimenského jezera nebo městečko 
CASTIGLIONE DEL LAGO. Večeře. 
6. den - FLORENCIE (UNESCO), perla Toskánska, 
prohlídka města s místním průvodcem: Santa Croce, 
Bargello, Piazza S. Firenze, Piazza del Duomo, 
katedrála, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio aj. 
7. den - Návrat dopoledne. 


