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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
 TOSKÁNSKO, CINQUE TERRE - letecky občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do
č. záj. 110
zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí EU cestovní pas
nebo občanský průkaz).
1. Odjezdy - čtěte pozorně!
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným
Čas odletu bude upřesněn cca 10 dní před zájezdem. V cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské
pokynech budou také upřesněny váhové limity zavazadel.
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
Letecká doprava bude zajištěna na trase Praha – lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz (jen
Pisa/Bologna a zpět.
se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000).
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
2. Doprava
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
v Itálii je zajištěna dálkovým autobusem, nápoje nelze u vlastní cestovní doklad při sobě!!!
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup
řidiče nakupovat.
cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito
3. Ubytování
zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 8. Pojištění
situace.
Ubytování je zajištěno 7x v hotelu Marina 3* (dvoulůžkové Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
pokoje s příslušenstvím).
V ceně zájezdu není zahrnuta případná pobytová taxa, pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
pokud by ji hotel dle zákonů místních úřadů vyžadoval. Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
Informace o pobytové taxe budou upřesněny v pokynech zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
k odletu.
Hotel je obklopený zelení a nachází se kousek od centra připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději do
Marina di Massa a 5 minut jízdy od proslulých pláží Versilia tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 280 Kč / os. Pokud
a přímořského letoviska Forte dei Marmi. V blízkosti hotelu si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže uvedené
informace:
jsou restaurace, bary a obchody.
Hotel disponuje restaurací, barem, zahradou, WiFi za Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
poplatek.
podmínky
pojištění
najdete
na
Pokoje mají vlastní příslušenství, fén, TV, trezor za Kompletní
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte
poplatek, klimatizaci, minibar a balkon nebo terasu.
Velmi pěkná písčitá pláž je 200 metrů od hotelu. Lehátka a knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
případně na začátku zájezdu od průvodce.
slunečníky za poplatek.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 700 Kč (povinný a na ověření smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění.
v CK).
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
4. Stravování
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze včetně sklenice v ČR tuto částku uhradí).
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
vody a vína k večeři.
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
5. Důležité osobní věci
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
Doporučujeme s sebou redukci do zásuvky, většinou republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
nelze použít naše elektrické spotřebiče. Jedny pohodlné státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, přechodný pobyt.
krém na opalování s ochr. faktorem, repelent. Deštník, - Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
teplejší oblečení pro případ horšího počasí. V Itálii bývá zahraničí do výše 5 000 000 Kč
vyžadována do bazénu koupací čepice. Doporučujeme - Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti následkem
boty do vody. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků úrazu
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
léky proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané.
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, v zahraničí) – 300 Kč / den
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
může se Vám stát, že nebudete vpuštěni dovnitř.
osoby – 1 000 000 Kč
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
6. Zabalení zavazadel
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. O váhových - Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč
limitech zavazadel pro leteckou přepravu budou informace
uvedeny v pokynech k odletu cca 10 dní předem.
Připojištění vyššího storna do max. částky 40 000 Kč –
7. Cestovní doklady

200 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.

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 Garant zájezdu:
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
CK MAYER + CROCUS s.r.o.
y
Lidická 35, 150 00 Praha 5
9. Orientační ceny vstupného
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027
(z roku 2018)
Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten poskytne
předem v autobuse. Vstupy jsou pouze orientační a slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu a
uvádíme celkový přehled, ne všechna místa ve městech v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní
musí být realizována, záleží na vedení prohlídky dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné
jednotlivými průvodci a individuálním výběru každého linky.
klienta.
Program zájezdu:
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 1. den – Odlet z Prahy do Toskánska, transfer na hotel,
průkazku ISIC. Upozorňujeme, že Itálie zrušila k červenci ubytování.
2014 veškeré seniorské slevy.
2. den – Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI,
které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí
CINQUE TERRE - vstup do NP a celodenní jízdenka – nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky
16 € (10 € děti do 11 let; 13 € senioři nad 70 let).
lemované pestrými květinovými záhony. LUCCA –
elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve
Zahrady vily Garzony – 11 €.
svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů,
muzeí, galerií a dlážděných uliček. PISA (UNESCO) FLORENCIE (výběr záleží na zájmu klienta) - Galerie prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž,
Uffizzi - 12,5 € (CK nezaručuje, že se zájemci dostanou do Baptisterium, Dóm atd.
galerie, stojí se většinou dlouhé fronty, nebo je možné si 3. den – SIENA (historické centrum Sieny je pod patronací
předem zajistit rezervaci přes internet za příplatek 4 €), UNESCO) - město, jehož kostely a paláce vytvářejí
kostel S. Croce - 6 €, kostel S. Lorenzo - 4,5 €.
působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del
Kombinované vstupné: Dóm + kopule Dómu + Zvonice + Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický
Baptisterium – 15 €, nutná rezervace předem.
dóm.
SAN
GIMIGNANO
(UNESCO)
jedno
Palazzo Vecchio - 10 €.
z nejatraktivnějších
míst
Toskánska,
jeho
hradby
Příměstský vlak do centra – cca 1,50 € / 1 cesta
a historické rodové věže dokreslují malebný obraz
středověkého města. VOLTERRA - město alabastru, které
SIENA - katedrála - 4 €, baptisterium - 4 €, krypta – 8 €, věž dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné
7 €, kombinované vstupné: Museo del Opera + Panorama
městské brány, impozantní středověké paláce, gotická
Facciatone – 7 €, Porta del Cielo + Duomo + Biblioteca
katedrála ze 13. stol., římské divadlo.
Piccolomini + Cripta – 15 €, Museo del Duomo + Duomo +
Biblioteca Piccolomini + Cripta + Panorama Facciatone – 4. den – Pobyt u moře.
5. den – FLORENCIE (historické centrum je pod patronací
12 €.
UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami
PISA - autobus z parkoviště - 1 € zp.
florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova
V Pise je možné vybrat si z několika variant vstupenek:
1 vstup (výběr: Baptisterium, Campo Santo, Museo del Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte
Duomo – momentálně uzavřeno pro rekonstrukci, nebo Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou
Michelangela.
Museo delle sinopie) - 5 €,
6. den – Celodenní výlet do oblasti malebných
2 vstupy (výběr z výše uvedeného) - 7 €,
3 vstupy (výběr z výše uvedeného) - 8 €.
romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE
Samotný dóm – zdarma.
(UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze
Vstup na Šikmou věž nelze kombinovat, je vždy samostatně a vláčky.
Navštívíme vesničku VERNAZZA
ležící na
stojí 18 €.
skalnatém ostrohu, hrad Doria, z něhož se naskýtají
pohledy jako z ptačí perspektivy na zátoku i křivolaké uličky.
SAN GIMIGNANO – Palazzo comunale + Pinacoteca + Torre Dále vesničku MANAROLA, její ž barevné domky šplhají
Grossa + současná výstava – 7 €.
vzhůru po skále a z druhé strany ji obklopují malebné
vinice. Další možností je RIOMAGGIORE – působivá
LUCCA – Torre Guinigi - 4 €, Baptisterium - 6 €, katedrála
ukázka architektury této oblasti, kde úzké domy stoupají od
San Martino – 3 €. Kombinovaná vstupenka Dom + Museo +
mořské hladiny po svazích kopců.
San Giovanni – 7 €.
7. den – Pobyt u moře. Pro neposedné možnost výletu
Místní průvodce ve Florencii, Sieně a Volteře - cca 8 €/os. místní dopravou do městečka PIETRASANTA – romantické
(skládá-li se celá skupina, počítáno na skupinu 40 os.). středověké městečko s historickým středem a úzkými
V případě zájmu o prohlídku těchto měst s průvodcem je uličkami.
8. den – Transfer z hotelu na letiště. Odlet do Prahy.
místní průvodce povinný.
Celková orientační částka na vstupy je cca 130 € + cca
24 € na místní průvodce.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň
26 klientů. Zájezd může CK zrušit minimálně 21 dní před
odjezdem.

