BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 4


NEAPOLSKÝ ZÁLIV

č. záj. 100

1. Odjezdy - čtěte pozorně!!!
Termíny: 29.6.-8.7., 31.8.-9.9.
Stanoviště: Praha – od stanice metra B - Nové
Butovice, zastávka nočního busu (nad metrem) na
Bucharově ul, ze zastávky uvidíte naproti na budově
nápis Jupiter. V metru je nejlépe jet v prvním vagonu,
vystoupíte po schodech směr Petržílkova ulice, Bus,
Taxi, Bus Motol, Bavorská. Proti výstupu z vestibulu
metra jsou eskalátory směr Petržílkova ul., Bucharova
ul., Zájezdová doprava. Jimi vyjedete přímo na
Bucharovu ul., kde je Vaše odjezdové místo.
Čas odjezdu - 12.00 hod.

Termíny: 6.7.-15.7., 24.8.-2.9.
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul.
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová
zastávka – 10.00 hod.

Časy odjezdu a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
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 a trasa zájezdu
je zajištěna dálkovým autobusem s klimatizací s
možností občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo).
Doporučujeme se do autobusu pohodlně obléci, protože
jízda do Itálie je přes noc.
U zájezdů s odjezdem A, E - autobus vyjíždí z Plzně,
dále pokračuje do Prahy a pak směr Příbram - Písek České Budějovice - a dále po trasách Salzburg - Villach
- Benátky - Řím nebo Salzburg – Brennerský průsmyk Florencie - Řím.
U zájezdů s odjezdem B, C - mohou být tyto trasy:
Praha - Hradec Králové - Pardubice - Brno - Vídeň Graz - Benátky – Řím nebo Pardubice - Hradec Králové
- Praha - Brno - Vídeň - Graz - Benátky – Řím (dle
počtu klientů v jednotlivých nástupních místech).
Nejsou-li klienti v Brně, je trasa z Prahy – Plzeň –
Mnichov – Brenner – Řím.
Při zpáteční cestě bývá zpravidla trasa přejezdu po ČR
Brno – Pardubice – Hradec Králové – Praha.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
Orientační čas návratu do Prahy (záleží na dopravní
situaci atd.): Pokud se jede po trase přes České
Budějovice, tak bývá příjezd do Prahy kolem 14.–
15.hod., pokud se jede po trase přes Brno, tak bývá
příjezd do Prahy kolem 16.-17.hod.
!!! 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. !!!
3. Ubytování

Ubytování je zajištěno ve velkých vilách, které obsahují
3 - 4 dvoulůžkové pokoje, kuchyň (s vybavením a
lednicí), společnou jídelnu, společné sociální zařízení
(většinou 2 WC a 2 sprchy na 1 vilu). Vily jsou účelně
zařízené. Vily jsou umístěny v piniovém parku. Hostům
je k dispozici hotelový bazén (nutná koupací čepice –
takto to vyžaduje vedení hotelu) a soukromá písečná
pláž přímo v areálu - každá vila má k dispozici 2
lehátka
a 1 slunečník.
Areál je ve středisku Baia Domizia, vzdáleném cca
60 km severně od Neapole. Středisko je vybaveno
několika supermarkety, restauracemi a kavárnami.
Veškeré potraviny lze zakoupit na místě.
!!! POZOR !!! Je nutno zanechat na konci pobytu vily
uklizené. Ve vilách nejsou k dispozici ručníky, utěrky,
prostředky na mytí nádobí, zápalky, otvírák na
konzervy, toaletní papír a redukce do zásuvky - nelze
použít naše elektrické spotřebiče. K dispozici je
povlečení, není tedy nutné brát vlastní.
Příplatek: 1/1 pokoj ve vile - 2 800 Kč.
4. Stravování
V ceně je zahrnuta 7x snídaně a 6x večeře zajišťovaná
na místě českými kuchařkami. Jedná se o klasickou
českou kuchyni. Klienti se stravují ve vile, která je celá
pro tento účel vyhrazená, chodí se stravovat ve dvou
skupinách. Ke snídani bývá nejčastěji pomazánka,
džem, máslo, sýr, salám nebo paštika, pečivo, čaj,
káva. K večeři se vaří klasická česká jídla (např.
vepřové, knedlík, zelí; bramborová kaše s masem; čína
s rýží; bramborový knedlík s vrabcem; těstoviny s
gulášem apod.). Vždy je k večeři polévka. K večeři je
na závěr buchta, kompot, nebo ovoce, káva, čaj.
Stravování začíná 3. den snídaní a končí 9. den
snídaní, první večeře je podávána 3. den večer.
Vily mají kuchyňský kout vybavený pro přípravu jídel
(vařič, lednice, nádobí, hrnky, příbory).
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty
pro pěší vycházky (Vesuv, Pompeje !!!). Plavky,
koupací čepici do bazénu, klobouk a brýle proti slunci,
krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent.
Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí.
Upozorňujeme na nutnost vhodného oblečení (nesmí
být krátké kalhoty nebo minisukně, trička / košile bez
rukávů) pro návštěvu kostelů ve Vatikánu, v Římě a na
Montecassino. Základní léky - acylpyrin, endiaron,
paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky
trvale užívané.
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a
v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštěni
dovnitř.
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 může vézt s sebou zavazadla o
maximální váze 15 kg/os.
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.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že
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 vyjet
do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných
výloh.
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu v ceně
330 Kč / os. 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. Prosíme, abyste si po
obdržení pokynů k zájezdu přečetli přiloženou knížku o
cestovním pojištění Uniqa, ve které najdete veškeré
informace.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění.

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

Caserta zámek + park – 14 €, V parku možnost
zapůjčení el. kola za 6 €/hod., minibus v zahradách 2,5 €
Monte Cassino - muzeum - 7 €.
Místní průvodce v Pompejích, na Capri, ve Vatikánu a v
Římě - cca 10 €/os. - za každé místo (skládá-li se
skupina min. 40 osob – jinak se cena přepočítává dle
počtu zájemců).
Celková orientační částka na vstupné je cca 185 € +
místní průvodci cca 40 €.
Příplatek: u zájezdu lze předem připlatit výlet 5. den –
Herculaneum, Cumae, Pozzuoli – 590 Kč (výlet se
uskuteční od 15 osob).
Vstupy během fakult. výletu: celkem 22 €
Pozzuoli Solfatara – 7 €, Herculaneum – 11 €, Cumae –
4 €.
10. Počet klientů nutných k odjetí

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.

Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní
před odjezdem.

Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.

Garant zájezdu:
CK MAYER + CROCUS s.r.o.
Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027

9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2017)
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
poskytne předem v autobuse. Zvláště se toto
omezení týká areálu Pompejí, Capri a Říma, proto je
pro tato místa na místě zajištěn místní akreditovaný
průvodce. 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.
Vatikán: Vatikánská muzea - 16 €, kupole sv. Petra - 8
€ (výtahem), 6 € (pěšky), Andělský hrad – 14 €.
Řím: Koloseum + Palatin + Forum Romanum
(Koloseum samostatně nelze) - 12 €. Doprava po Římě:
4 x 1,5 €.
Capri - všechny uvedené vstupy nelze během jednoho
dne realizovat, je nutný výběr pouze některých míst:
trajekt Sorrento - Capri - Sorrento nebo Neapol – Capri
– Neapol - cca 32 € (pohyblivé dle sezóny a typu lodi),
plavba kolem ostrova Capri (cca 1 hod.) - cca 16,5 €,
Modrá jeskyně - 21 €, doprava po Capri (pozemní
lanovka, minibusy) - 4x 1,8 € nebo klimatizované
minibusy na celý den – 11,5 €, Augustovy zahrady – 1
€, vila A. Muntheho - 8 €. Vila Jovis - 3 €, lanovka na
Monte Solaro - 11 € zp., 1 cesta – 7 €.
Pompeje - 15 €. Vesuv - 10 €.

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.
Program zájezdu:
1.den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2.den – ŘÍM (UNESCO) – antický Řím (Koloseum, Forum
Romanum, Pantheon), Piazza Navona, Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna aj.
3.den – Pobyt u moře.
4.den – Trajekt na ostrov Capriz Neapole nebo z městečka
Sorrenta,které se rozkládá na tufových útesech omývaných
mořem. CAPRI - jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského
moře, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva
městeček Capri a Anacapri, Villy San Michele, možnost
prohlídky Modré jeskyně. (Lodě se platí na místě.) Zastávka
v městě NEAPOL (UNESCO) - královský palác, starobylé
pevnosti, výhledy na Vesuv.
5.den – Pobyt u moře.
Fakultativně: (koná se od 15 osob) HERCULANEUM
(UNESCO) - Pompejemi zastíněné vykopávky, které ale na
menším prostoru představují jedinečný ucelený komplex
římského města, které bylo při výbuchu Vesuvu v 1.stol.n.l.
zalito mohutným lávovým proudem. Starořecké vykopávky
CUMAE - nejstarší řecká kolonie v Itálii, uměle vybudovaný
tunel ve skále. POZZUOLI - postvulkanická činnost
projevující se v solfatarách.
6.den – POMPEJE (UNESCO) – unikátně dochované antické
město zasypané při výbuchu Vesuvu v r. 79 n.l. VESUV –
sopka s rozhledy na Neapolský záliv (bude-li zpřístupněn pro
autobus. Nebude-li, bude zařazeno jako náhradní program
POZZUOLI).
7.den – Klášter MONTECASSINO – nejstarší benediktýn-ský
klášter, který byl vybombardován za 2. sv. války a následně
kompletně zrekonstruován do původní podoby, honosná

výzdoba, krásné výhledy do okolí. Zámek CASERTA
(UNESCO) – zámek, který má nádherné zahrady s fontánami
připomínajícími Versailles.
8.den – Pobyt u moře.
9.den – ŘÍM – VATIKÁN (UNESCO) – sídlo hlavy katolické
církve, chrám Sv. Petra, Vatikánská muzea.
10.den – Příjezd do ČR.

