BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K
ZÁJEZDŮM STR. 5


STŘEDOVĚKÁ UMBRIE A ADRIATICKÁ
RIVIÉRA
č. záj. 106

1. Odjezdy - čtěte pozorně !
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7) - 19.30 hod.
Při cestě metrem směrem z centra Prahy je nejlepší jet v
prvním vagónu, vystoupit po schodech nahoru a na
konci vestibulu se dát doleva (směr Bus dálková
doprava, Bus rekreační doprava), je potřeba pokračovat
dále doleva a obejít velkou travnatou plochu před stanicí
metra a parkovištěm busů MHD (přes travnatou plochu
vede několik vyšlapaných pěšin). Na Tomíčkovu ul., proti
budově T-mobile, na stanoviště č. 6 nebo 7 přijede Váš
autobus.

4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x
stravování je vlastní.

polopenze, ostatní

5. Důležité osobní věci
Doporučujeme s sebou redukci do zásuvky, většinou
nelze použít naše elektrické spotřebiče. Jedny
pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle proti
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího
počasí. Doporučujeme boty do vody. 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.
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 odjezdů 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.
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.
2. Doprava
je zajištěna dálkovým autobusem s možností
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme
se do autobusu pohodlně obléci, protože jízda do Itálie
je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Pardubice – Hradec
Králové - Praha – Plzeň - Rozvadov - Innsbruck Brennerský průsmyk - a dále do Itálie.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle
aktuální situace.
Ubytování je zajištěno 2x v hotelu v lázeňském středisku
Chianciano Terme a 4x v hotelu systému Fortuna
v oblasti Rimini (konkrétní hotel sdělí italský partner cca
týden před zájezdem) ve 2lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím s možností přistýlky.
Příplatek: 1/1 pokoj – 2 340 Kč.

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.
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do
zahraničí svůj 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 (nejpozději
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 320 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 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 2020)
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 zrušila k červenci 2014
veškeré seniorské slevy.

Arezzo – fresky v kostele sv. Františka – 8 € (nutná
rezervace, omezeno na 25 osob na půl hodiny), Rodný
dům Petrarcy – 4 €, Dům Vasariho – 4 €, Archeologické
muzeum – 4 €.
Montepulciano - ochutnávka vína, sýrů, salámů - 1 €
Perugia - Pozzo Etrusco (Etruská studna) - 3 €,
Raffaelova freska - 3 €, přeprava minimetrem - 3 €,
Galleria Nazionale dell'Umbria v radnici - 8 €.
Urbino – Národní galerie ve Vévodském paláci - 8 €,
rodný dům Raffaela - 3 €.
Ravenna sdružené vstupné - 9,5 €, Ariánské
baptisterium - 2 €.
San Marino - hradní věž - 4,5 €, hradní věž + 2 muzea 6,5 €, dvě věže + více muzeí - 10,5 €.
San Leo - pevnost + muzeum zbraní - 9 €.
Celková orientační částka na vstupy je cca 60 €.
Fakultativně: výlet 7. den - 290 Kč / os. (výlet se
uskuteční při minimálním počtu 20 os.).

Vstupy během fakult. výletu: celkem cca 25-30 €.
Gubbio – lanovka – 5 €, museum v Paláci konzulů - 7 €.
Jeskyně Frasassi – 18 €.
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.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den - AREZZO – starobylý střed s mnoha krásnými starými
paláci, monumentálními
kostely a krásným hlavním
náměstím, trochu připomínajícím hlavní náměstí v Sieně.
Zastávka v městečku CORTONA – město založené Etrusky
se zajímavým bludištěm starých uliček a středověkých domů.
Ubytování.
3. den - Den věnovaný návštěvě proslulých vinařských
oblastí Toskánska Val d’Orcia a Chianti. Zastávka ve
městečku MONTEPULCIANO s výhledem na Toskánsko a
nedaleké umbrijské vrcholky. Průjezd malebnou krajinou VAL
D’ORCIA, která se stala častým námětem malířů i fotografů.
Prohlídka městečka MONTALCINO s hradem ze 14. st. a
zajímavým středem městečka plným krámků s věhlasným
vínem Brunello di Montalcino. Odpoledne průjezd krajem
vinohradů a olivových hájů druhé vinařské oblasti –
proslulého CHIANTI.
4. den - Přejezd kolem jezera LAGO TRASIMENO.
PERUGIA – město s nádhernou atmosférou starého centra
zpřítomňující etruskou, řeckou i středověkou minulost,
nádherné středověké paláce a kostely. ASSISI (UNESCO),
světově proslulé město, kde se narodil sv. František a krátce
po jeho smrti zde byla vybudována dvojitá bazilika. Baziliku
zdobili freskami největší umělci své doby Giotto a Lorenzetti.
Přejezd přes Apeniny na ubytování u moře v oblasti
Adriatické riviéry.
5. den - Pobyt u moře. Odpoledne výlet do ministátečku SAN
MARINO, který je působivě umístěn na vysokém kopci Monte
Titano. Zaujmou vás romantické uličky i pěkné výhledy do
širokého okolí.
6. den - Návštěva SAN LEO – městečko s pěknou polohou
na kopci, nad kterým se tyčí impozantní hrad. V městečku
zaujmou dlážděné uličky, farní kostel z 9. století i románská
katedrála. URBINO – město považované za utajený skvost
Itálie, protože nádhera jeho ulic i vznešených vévodských
paláců převyšuje jiná turisty navštěvovanější místa.
Odpoledne koupání.
7. den - Pobyt u moře. Pro neposedné fakultativní výlet GUBBIO – město prostoupené středověkou atmosférou se
nachází na svazích hory Monte Ingino. Krásu křivolakých
uliček a domů s terakotovými taškami právě umocňují
Apeniny. Dóm ze 13. stol., středověká Via dei Consoli,
Fontana dei Matti (Fontána bláznů). Návštěva obří jeskyně
FRASSASI, do které by se vešel Milánský dóm.
8. den - Dopoledne koupání v moři a odjezd z hotelu. Cestou
domů
návštěva
v dobách
římských
a byzantských
významného města RAVENNA (UNESCO) – město s řadou
významných památek, zejména ho proslavily krásné církevní
mozaiky v antickém i byzantském slohu.
9. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

