
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 121 

 ZAHRADY TOSKÁNSKA              č. záj. 436 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 

Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží 
Florenc, číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech 
před zájezdem. Florenc je přestupní stanice metra C a B. 
Výstup směr ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře 
značený.  
Předpokládaný čas odjezdu bude ve 18.00 hod., čas a 
místo odjezdu budou upřesněny v pokynech cca 2 týdny 
před zájezdem. 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou 
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
Svoz z Brna je většinou zajištěn linkou RegioJet nebo 
Flixbus do Prahy. 
 
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: Praha – Rozvadov – 
Mnichov – Innsbruck – Brennerský průsmyk, Verona – 
Lucca nebo Praha – Dolní Dvořiště – Salzburg – 
Innsbruck – Brennerský průsmyk – Verona – Lucca. 
 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 
Předpokládaný příjezd do Prahy bude v dopoledních 
hodinách, kolem 10. hod. (dle dopravní situace na trase). 
 
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 z organizačních důvodů změnit 
místo ubytování. 
Ubytování je zajištěno 2x v hotelu*** v oblasti Montecatini 
Terme ve 2 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 1 200 Kč/os. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 2x snídaně (kontinentální, 
většinou croissant, máslo, džem, káva, čaj). Ostatní 
stravování je vlastní. 
Příplatek: 2x večeře – 450 Kč. 
Cena je za dvě večeře - hotel nám je nabízí za 
zvýhodněnou cenu pro skupinu. 
Večeře nejsou v ceně zájezdu, v Montecatini Terme je 
velké množství restaurací, kam si budete moci zajít na 
večeři. Na okraji města se nachází dva supermarkety. 
Poslední den si večeři budete moci dát v některém z měst 
Cinque Terre nebo v La Spezii. 

5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky, teplé oblečení, plavky, 
klobouk a brýle proti slunci, opalovací krém s vyšším 
ochranným faktorem, deštník, pláštěnka. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy apod. 
a léky trvale užívané. 
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, 
může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. 
Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické 
oblečení. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
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 
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 
2000). 
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 společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
180 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 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 2019) 
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 k červenci 2014 
zrušila všechny seniorské slevy. 
 
Villa Garzoni 13€ 
zahrady Grabau 7€  
zahrady Reale 9€  
Lucca: dóm di San Martino 3€  
Lucca: věž 4€  
Montecatini Terme: lanovka do starého města 7€  
Cinque Terre - vstup do NP a celodenní jízdenka – 16 €  
(10 € děti do 11 let; 13 € senioři nad 70 let). 
Monterosso - La Spezia vyhlídková plavba cca 32€ 
(pouze za dobrého počasí) 
 
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. 
 

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 ve večerních hodinách. 
2. den – Ráno příjezd do Toskánska. Městečko 
COLLODI, proslavené spisovatelem Carlo Collodi, 
autorem příběhu o Pinocchiovi a především unikátní 
zahradou VILLY GARZONI, prohlídka nejkrásnější 
barokní italské zahrady. Schodiště s bohatě zdobenými 
terasami, kterému vévodí mohutná vodní kaskáda 
s vodopádem a impozantní sochou Slávy, ale i bazény 
s vodotrysky. Dále navštívíme zahrady, které obklopují 
sídla šlechticů, diplomatů a bohatých obchodníků. 
Atmosféra zahrad GRABAU a REALE nás zaujme 
tajemnými zákoutími, dekorativními záhony, fontánami 
a sochařskými kompozicemi, které jsou typické pro 
italskou renesanční zahradní architekturu. Odjezd do 
lázeňského MONTECATINI TERME, které patří mezi 
proslulé evropské termální lázně. 
3. den – Návštěva první manýristické vily VILA 
TORRIGIANI, symetricky členěná zahrada, jejíž původní 
plán je připisován slavnému francouzskému zahradnímu 
architektovi André Le Notreovi. LUCCA, historické 
centrum obklopené hradbami, původně římské 
Amfiteatrální náměstí - velkolepý dóm San Martino, 
kostel San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. 
Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi 
bohatého města. Návrat do Montecatini Terme a fakult. 
výjezd lanovkou do historické části města s výhledy na 
krajinu. 
4. den – Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté 
fakultativně projížďka lodí nebo vlakem podél LIGURSKÉ 
RIVIÉRY, kde navštívíme národní park CINQUE TERRE. 
Tyto původní rybářské vesničky, které díky své zachovalé 
zástavbě tvořené pastelově zbarvenými domky, lemované 
vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací 
a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad mořem 
byly zařazeny do seznamu památek UNESCO. 
Individuální volno, navečer odjezd zpět do ČR. 
5. den – V dopoledních hodinách návrat do republiky. 


