
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 125 

 NP CHORVATSKA             č. záj. 445 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, podchodem přímo od výstupu z metra, přes 
silnici ve směru z centra, autobusová zastávka. 
Čas odjezdu: 19.00 hod. 

 

 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase 
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem. 
 
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. 
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha - Písek - České 
Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Graz - Maribor - Zagreb 
- Paklenica. 
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní 
situace po trase) je kolem 5.-6. hodiny ranní. 
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 
 

CK si vyhrazuje právo změnit místa a typ ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 3x v penzionu ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. Většina zájezdů je 
ubytována ve Vodicích v penzionu Orion. Některé pokoje v 
penzionu Orion jsou 3 - 4 lůžkové se dvěma samostatnými 
ložnicemi, řešené formou apartmánů s nevybavenou 
kuchyňkou. Na některých pokojích může být lednice - za 
poplatek. 
Pláže ve Vodicích jsou oblázkové, proložené betonovými plató 
usnadňujícími vstup do moře. Nejbližší pláž je u hotelu 
Olympic, lemovaná piniovým hájem, a je vzdálena cca 15 min. 
chůze od penzionu Orion. U penzionu Orion bývá k dispozici 
bazén. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 1 400 Kč. 

4. Stravování 
 

Stravování je zajištěno 3x formou polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře servírované, záleží na místě 
ubytování). Nápoje nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí 
na místě sami. 

5. Důležité osobní věci 
 

!!! Pro pěší trasu v Paklenici jsou nutné pevné 
uzavřené boty. !!! 
Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku a výlety. 
Teplejší oblečení pro případ horšího počasí, plavky, 
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším 
ochr. faktorem, deštník, pláštěnka, repelent. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen, jodisol apod. a léky trvale 
užívané. 

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. My doporučujeme při cestách 
do Chorvatska cestovní pas. 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. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
dokladu!!! Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní cestovní doklad při sobě!!! Občanské průkazy jako 
cestovní doklad lze použít pouze při cestování do zemí EU, 
do Švýcarska a do Norska. 
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 240 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, 
případně na začátku zájezdu od průvodce. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny 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 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. V Chorvatsku jsou slevy skupinové, 
studentské a pro děti do 18 let. 
 
Plitvická jezera – vstupné musí CK uhradit předem, proto 
paní průvodkyně první den zájezdu na toto vstupné vybere 
peníze od každého účastníka:  
 
Termín 445-01 
Dospělá osoba – 550 Kč 
Studenti s ISIC průkazkou – 350 Kč 
Děti do 18 let – 140 Kč 
Děti do 7 let - zdarma 
 
Termín 445-02 
Dospělá osoba – 850 Kč 
Studenti s ISIC průkazkou – 650 Kč 
Děti do 18 let – 400 Kč 
Děti do 7 let - zdarma 
 
NP Paklenica – 6 € / dosp., 3 € / do 14 let, 4 € / 15-25 let, 
senioři 65+ 
 
Na dalších místech již nejsou seniorské slevy. 
 

NP Krka – základní okruh (bez Roški slapu, nelze časově 
stihnout v kombinaci se Šibenikem) – 16 € / dosp., 10 € / 7-
18 let 
 
Split - Katedrála + krypta katedrály + baptisterium -  
cca 3,5 €, věž katedrály – cca 3,5 €, podzemí 
Diokleciánova paláce – cca 3,5 €, městský vlak do centra 
Splitu (kvůli velkým dopravním zácpám a dlouhému čekání 
na příjezdu do centra Splitu je doprava řešena městským 
vlakem) – cca 3 €. 
 
Trogir - pevnost Kamerlengo – cca 3 €, Katedrála –  
cca 4 €. 
 
Šibenik – 3 pevnosti (nelze zakoupit samostatně vstup jen 
do jedné z pevností) – 11,5 € / dosp., 7,5 € / 7-18 let, ISIC 
karta, katedrála – cca 4 €. 
 
Vstupy v Zadaru – celkem cca 5 €. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 100 €. 
 

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 Záhřeb – J. E. Ing. Milan Hovorka, po-pá 
7.45-16.15, tel: +385 161 772 46, nouzová linka 
+385 916 121 533, Radnička cesta 47/VI, Zagreb. 
Konzulární jednatelství ve Splitu - otevřeno pouze během 
letní turistické sezóny v období od 15.6. do 15.9. Obala 
Hrvatskog narodnog preporoda 5 (kancelář je ve 3. 
poschodí budovy), 21 000 Split (Riva). Nouzová linka: +385 
91 6121 668. 
 
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 z Prahy v podvečerních hodinách. 
2. den – Návštěva národního parku PAKLENICA v pohoří 
VELEBIT. Procházka divokou přírodou kaňonem Velké 
Paklenice. ZADAR s prohlídkou historického centra. Příjezd 
na ubytování. 
3. den – ŠIBENIK (UNESCO) - město s historickým 
centrem. Výlet do národního parku SLAPOVI KRKY s 
proslulými vodopády, kaskádami, jezírky. Vodopád 
SKRADINSKI BUK, zde řeka vytváří terasovité kaskády a 
na úseku 400 m padá do hloubky 45 metrů (koupání je 
zakázáno).  
4. den – Výlet do známých letovisek: SPLIT (UNESCO) - 
staré město, významná muzea, Diokleciánův palác, pří-
jemný městský park, noblesní pobřežní promenáda s 
kavárnami. TROGIR (UNESCO) - městečko se zachovalým 
středověkým jádrem, které oplývá množstvím kulturně 



historických zajímavostí, z nichž nejzajímavější je 
románská katedrála. 
5. den – Návštěva známého národního parku PLITVICKÁ 
JEZERA (UNESCO) s jezírky, vodopády, kaskádami, 
jejichž romantická nádhera nás přenáší do časů našeho 
dětství do slavných indiánek o Vinnetouovi. Noční přejezd. 
6. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách. 


