BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 6


SICÍLIE, LIPARSKÉ OSTROVY č. záj. 106

1. Odjezdy - čtěte pozorně!!!
PRAHA - stanice metra B – Stodůlky, Jeremiášova ul.,
zastávka MHD Stodůlky.
Popis výstupu z metra: v metru z centra je nejlépe jet
posledním vagonem, výstup je značen směr Bus DP, Nové
Butovice, sídliště Stodůlky. Vyjdete z metra po schodech
nahoru a dáte se směr Bus Malá Ohrada, Nové Butovice,
Velká Ohrada.
Čas odjezdu - 14.00 hod.

3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování za jiné ve
stejné cenové kategorii.
Ubytování je zajištěno 2x na trajektu a 5x v hotelu Capo
Skino***, v Gioiosa Marea. Hotel má k dispozici bazén.
Veřejná pláž se nachází v dochozí vzdálenosti.
Příplatek: 1/1 pokoj - 2 700 Kč.
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze. Snídaně formou
bufetu, večeře tříchodová servírovaná (předkrm formou
bufetu).
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky, 1 pevné boty pro pěší
vycházky (Liparské ostrovy, Etna). Plavky, koupací čepice do
bazénu, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování
s vyšším ochr. faktorem, repelent. Deštník, teplejší oblečení
pro případ horšího počasí. 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.
Z důvodu narůstajících kapesních krádeží doporučujeme,
především 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
Časy odjezdu a místa nástupu z ostatních měst budou Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
základě platného cestovního pasu nebo občanského
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
autobusu.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena
dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý
2. Doprava a trasa zájezdu
občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do
Doprava je zajištěna dálkovým autobusem, s klimatizací s zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí EU cestovní pas
možností občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo).
nebo občanský průkaz).
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Plzeň - Rozvadov - Z České republiky lze vycestovat pouze s platným
Mnichov - Brennerský průsmyk - Florencie - Řím – Neapol. cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle dopravní situace po unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
trase) - mezi 12.30 - 13.30 hod.
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz (jen
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000).
momentálních podmínek.
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
!!! Upozorňujeme na regulaci dopravy v Římě, kdy dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
doprava po Římě je možná pouze místními autobusy vlastní cestovní doklad při sobě!!!
(cena viz vstupy) a český autobus zůstává na Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup
záchytném parkovišti. Na dopravu do centra se používá cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito
příměstský vlak, metro, autobus. Veškeré přesuny zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
místní dopravou do centra Říma organizuje průvodce. 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 Tyndaris – archeologický areál 6 €
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
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 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.
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
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 2018)
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
poskytne předem v autobuse. Zvláště se toto omezení
týká Říma. 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.
Neapol: křížová chodba + muzeum v kostele Santa Chiara 6 €, Archeologické muzeum - 12 €.
Řím: Koloseum + Palatin + Forum Romanum (Koloseum
samostatně nelze) - 12 €. Doprava po Římě: 3 x 2 €.
Trajekt Liparské ostrovy (ostrovy Vulcano a Lipari vč.
pobytové taxy 5 €) - cca 35-40 €, vstup na ostrov Vulcano 1,5 €, sirné jezírko - 3 €, kráter Vulcano - poslední tři roky
již není placený, závisí na aktuální situaci.
Palermo - kostely – cca 2 - 3 € každý.
Monreale - křížová chodba - 6 €, terasy - 2,5 €, pokladnice 2,5 €.
Taormina – divadlo – 10 €

Cefalú - hradby – 4,5 €

Etna – výjezd lanovkou + terénní bus – cca 64 €, výjezd jen
lanovkou – 30 €.
Místní průvodce v Římě – cca 10 € (skládá-li se celá
skupina, cena je počítána pro 40 os.).
Celková orientační částka na vstupy je cca 120 € +
fakultativní výlet na Etnu.
Příplatek: fakultativní výlet 7. den – Syrakusy – 350 Kč
(výlet se uskuteční při minimálním počtu 20 os.).
Vstupy během fakult. výletu: celkem cca 15 € (tato částka
není zahrnuta v celkové orientační částce na vstupy
uvedené výše).
Syrakusy - Archeologický park - 10 €, dóm - 2 €.
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.
Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027

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 – Odpoledne odjezd z ČR.
2. den – Příjezd do NEAPOLE (UNESCO), prohlídka centra
města s několika hrady a výhledem na sopku Vesuv.
V podvečer nalodění na trajekt Neapol – Palermo. Noční
plavba na Sicílii, v ceně kajuty.
3. den – TINDARIS – poutní místo i antické vykopávky
položené vysoko nad mořem, pěkná katedrála. CEFALÚ –
půvabné historické městečko s normanským dómem, nad
kterým se tyčí jako dominanta mohutná skála.
4. den – Pobyt u moře.
5. den – Výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO)
známé svou sopečnou aktivitou - doutnající sopka Vulcano,
možnost výstupu na Velký kráter s krásnými výhledy, koupání
v sirném bahenním jezírku s léčivými účinky, na výběr je černá
i bílá sopečná pláž. (Lodě se platí na místě.)
6. den – Výjezd na ETNU k dolní stanici lanovky, nejvyšší
činná sopka v Evropě. Zájemci mohou (při příznivých
povětrnostních podmínkách) dále lanovkou a terénním vozem
do výšky cca 3000 m n.m. Nádherná „měsíční“ krajina
s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery, obří lávová
pole. TAORMINA – okouzlující městečko na terase nad
mořem s úchvatnými pohledy na Etnu.
7. den – Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet:
SYRAKUSY (UNESCO) – město s památkami připomínajícími
jeho skvělou minulost: antická čtvrť Neapolis s řeckým
divadlem s vynikající akustikou, starověké lomy, Aretúsin
pramen na ostrovní staré části města Ortygia, dóm, ruiny
chrámu Apollona a Artemidy, barokní katedrála Santa Lucia.
CATANIA- zastávka u nádherné katedrály.
8. den – MONREALE – nádherná katedrála a klášter z doby
normanské s bohatou mozaikovou výzdobou, velkolepé
mozaiky uvnitř katedrály z 12. století zaujímají plochu 6340 m2.
PALERMO – hlavní město Sicílie, rušné město s malebnými
zákoutími, tržišti i významnými paláci, kostely a katedrálou.
Noční plavba do Neapole, v ceně kajuty.
9. den – ŘÍM (UNESCO) – antický Řím (Koloseum, Forum
Romanum, Pantheon), Piazza Navona, Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna aj. Odjezd do Čech, noční přejezd.
10. den – Příjezd do Prahy v odp. / večerních hod.

