BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 12


LIPARSKÉ
č. záj. 122

OSTROVY

AUTOBUSEM

1. Odjezdy - čtěte pozorně!!!
Liparské ostrovy – čas odjezdu bude upřesněn
v pokynech k odjezdu cca 10 dní předem.
Časy odjezdu a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny cca 2 týdny před odjezdem.
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu
autobusu.
2. Doprava a trasa zájezdu
Doprava je zajištěna dálkovým autobusem s klimatizací s
možností občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo).
Doporučujeme se do autobusu pohodlně obléci, protože
jízda tam i zpět je přes noc.
Další nástupní místa: Brno, Hradec Králové, Jihlava,
Pardubice, Poděbrady, Bratislava, Břeclav.
!!! Upozorňujeme, že účastníci zájezdů Liparské
ostrovy musí mít zavazadla připravená tak, aby
v Milazzu na Sicílii mohli se všemi zavazadly vystoupit
z autobusu a dojít pěšky na loď a pokračovat trajektem
na ostrov Vulcano (již bez autobusu). !!!
3. Ubytování
V ceně zájezdu je zahrnuto 7x ubytování ve
4lůžkových apartmánech na ostrově Vulcano – vždy dvě
2lůžkové samostatné ložnice. A 1x tranzitní ubytování u
Pompejí.
1/1 pokoj - možný pouze ve 4lůžkovém apartmánu (typ
Bilo), vždy povinný při nedoobsazení, v případě
doobsazení bude příplatek vrácen.
v termínu 3.6.-14.6. - 2 500 Kč
v termínu 1.7.-12.7. - 3 900 Kč
v termínu 9.9.-20.9. - 2 200 Kč
Příplatek za 2lůžkový apartmán:
v termínu 3.6.-14.6. - 2 000 Kč / os.
v termínu 1.7.-12.7. - 3 100 Kč / os.
v termínu 9.9.-20.9. - 1 900 Kč / os.
Sleva pro 3. dosp. osobu ve 2-3lůžkovém apartmánu 1 500 Kč.
Apartmány jsou v jednopatrových objektech v prostředí
připomínajícím botanickou zahradu ve vzdálenosti cca
200 metrů od moře (malé romantické kamenité pláže +
nová malá písčitá pláž v bezprostřední blízkosti areálu
s lehátky a slunečníky, k dispozici bar, WC a sprchy –
vstup cca 5 Eur na den (dle sezóny), 20-30 Eur na týden
(v ceně lehátko a slunečník). Apartmánový komplex se
nachází cca 15-25 minut chůze od centra městečka a
hlavní písečné pláže. Apartmány jsou vybaveny
lůžkovinami, ručníky, kuchyňkou (lednička, sporák,
nádobí), vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha) a
terasou. Toaletní papír ani ručníky nejsou součástí
vybavení, na recepci je možno zapůjčit za poplatek 7 Eur

set ručníků k použití uvnitř, na pláž a k bazénu je nutno
nosit si ručníky vlastní, dovezené s sebou nebo zakoupené
na místě.
MONO (za příplatek) - apartmán pro 2-3 osoby: 1 ložnice
(manželská postel + 1 lůžko), kuchyňka, sociální zařízení,
terasa.
BILO typ A - apartmán pro 4 osoby s kuchyňkou na terase:
2 oddělené ložnice (1 s manželskou postelí, 1 se dvěma
oddělenými lůžky), sociální zařízení.
V ceně ubytování je závěrečný úklid, upozorňujeme však,
že pokud se týká kuchyňky, každý si o ni pečuje sám a
předá ji na konci pobytu uklizenou, a budou vyneseny
odpadky, jinak mu bude na místě účtován poplatek
50 EUR. Uvolnění apartmánu v den odjezdu nejpozději do
10.00 hod.
Mezi residencí a městečkem je zajištěno pravidelné
spojení - u autobusových zájezdů v ceně (jízdní řád je
vyvěšen v recepci, většinou 3x dopoledne a
3x odpoledne).
Ostrov Vulcano leží asi 30 km od Sicílie. Městečko
Vulcano je centrem stejnojmenného ostrova. Ostrov
Vulcano je vzdálen cca 30 km od pobřeží Sicílie. V
městečku Vulcano je několik supermarketů, pekárna,
masna, malý rybí trh, tržnice se zeleninou a ovocem,
lékárna, kadeřník, tabák, prodejna novin a časopisů,
drogerie a řada dalších obchodů. Na ostrově lze rovněž
absolvovat léčebné bahenní koupele a geotermální lázně.
Zdejší voda a bahno prospívají zejména různým
onemocněním kloubů, kožním chorobám. Pozor! Při
vstupu do jezírka zčernají jak veškeré stříbrné šperky, tak
šperky z jiných neušlechtilých kovů a zlato získá načernalý
nádech. Zároveň oděvy je nutno odkládat na vyhrazená
místa, protože by mohlo být sírou poškozeno. Vhodná je
obuv do vody, náhradní osuška, případně starší župan.
Geotermální lázně mají 3 bazény s termální vodou,
hydromasážemi, perličkovou lázní a chromoterapií.
4. Stravování
U tohoto zájezdu došlo k chybě při tisku katalogu,
stravování je vlastní.
1/ možnost vlastního vaření nebo
2/ obědy a večeře v self-service (samoobslužná jídelna)
Na večeře se dochází do městečka (cca 500 m). Večeře
v self-service se většinou skládá z předkrmu - primo: různé
druhy těstovin, rizoto nebo lasagne, hlavního jídlasecondo: ryba, kuře, zeleninová specialita, dále salátu,
pečiva a nápoje za cca 10-14 EUR/osobu/1 menu (oběd
nebo večeře) nebo
3/ v restauraci za cca 15 EUR/osobu/den) lepší večeře,
opět se skládá z primo – těstoviny nebo rizoto na různý
způsob, secondo – ryba nebo maso s přílohou - salát,
chleba a jeden nápoj. Pizza s nápojem od 5-7 EUR nebo
menu z ryb a mořských plodů za cca 15 - 18 EUR. Nebo
Průvodce doporučí vhodný výběr restaurace a
popřípadě pomůže s výběrem jídla.
Na ostrovy se pitná voda dováží v lodích a přečerpává se
do místního vodovodního systému, je pitná a nezávadná,
místní si ale spíše kupují balenou vodu.

5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky, 1 pevné boty pro pěší
vycházky a turistiku (např. po ostrově Vulcano). Plavky,
koupací čepice, 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, jodisol apod. a léky trvale
užívané.
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 20 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.
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 420 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.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny.
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, fakultativní výlety
(z roku 2020)
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 k červenci 2014
zrušila veškeré seniorské slevy.
Gran Cratere Vulcano - 3 €.
Lipari - Archeologické muzeum - 6 €
Vulcano:
(ceny fakultativních služeb nemohou být garantovány
dopředu, aktuální ceny fakultativních zájezdů budou
sděleny na místě průvodcem)
1/ Velký lodní výlet (Panarea, Stromboli) – není zahrnut
v ceně zájezdu: cena cca 38 EUR.
Kolem poledne odjezd z Vulcana podél pobřeží Liparského
ostrova na Panareu. Zastávka v zátoce Cala Junco,
koupání z lodi. Poté okružní jízda mezi ostrůvky a skalisky,
která tvořila dříve s Panareou jeden velký ostrov - Datillo,
Lisca Bianca, Lisca Nera,... (koupání z lodi u jednoho
z ostrůvků), dále Panarea přístav - volný čas na prohlídku
městečka nebo na oběd. Odpoledne odjezd na Stromboli zde se skupina rozdělí podle zájmu, kdo se bude chtít
zúčastnit výstupu na Stromboli, ostatní budou mít volný
čas na prohlídku městečka, večer lodí absolvují okruh
okolo ostrůvku Strombolicchio s majákem pod tzv. Cestu
ohně - pozorování sopečných erupcí z lodi do setmění,
okolo půlnoci návrat na Vulcano.

Jakým způsobem lze pozorovat sopečné erupce:
Stromboli je charakteristická svou mírnou, ale neustálou
erupční aktivitou, kdy jsou z kráteru vyvrhovány malé
kousky žhavé horniny a popela do výšky od několika
desítek do cca 200 metrů. V současné době je činných asi
5 kráterů, které se nacházejí v nadmořské výšce cca
750 m. Tři z nich jsou větší a vyvrhují fontánky žhavé lávy,
ostatní jsou menší a vyfukují povětšinou jen žhavé páry,
plyny nebo oblaka černého popela.
1. Z lodi: V rámci velkého lodního výletu z lodi – loď
pomaličku obeplouvá tzv. cestu ohně, kudy padají drobné
kousky vyvržené horniny do moře, loď se může pohybovat
pouze v bezpečné vzdálenosti od pobřeží, tzn. vzdušnou
čarou cca 1,5 km od kráterů, možnost pozorování erupcí
cca 40 min.
VZHLEDEM K MOMENTÁLNÍ SEISMICKÉ ČINNOSTI STROMBOLI JE
PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST VÝSTUP NA STROMBOLI ZAKÁZÁN.
2. Výstup do 400 m: Individuálně a zatím bez poplatků lze
vystoupit zhruba nad polovinu tzv. Cesty ohně, kde se dají
na zpevněném stanovišti pozorovat erupce z nadm. výšky
cca 400 m, pěšky trvá 1 cesta cca 1,5 hod. Při této trase
lze dobře pozorovat drobné části horniny, kutálející se po
cestě ohně do moře. Od kráterů jste vzdáleni necelý 1 km
vzdušnou čarou. Baterku a dobré boty s sebou, budete se
vracet po setmění.
2/ Lodní výlet na ostrov Salina
celodenní výlet okolo ostrovů Lipari a Salina s koupáním
pod pemzovými doly a na Polaře a se zastávkami
v městečkách na Salině.
Cena cca 27 EUR.
3/ Okruh lodí okolo ostrova Vulcano
cca 2,5 hodiny s úplným obeplutím ostrova, návštěvou
Koňské jeskyně a s koupáním.
Orientační cena na osobu 12 EUR.
4/ Trajektem na Lipari
asi 1/2 denní výlet do hlavního města celého Liparského
souostroví - možnost prohlídky městečka, antických
vykopávek, archeologického muzea, katedrály,...
Orientační cena na osobu: cca 12 EUR (trajektem a
aliscafem - rychlá loď bez přepravy automobilů). Možnost
půjčení motorek a objetí ostrova na motorkách (ceny viz
bod č. 9) nebo místním autobusem. Nabízí se koupání a
krásné výhledy.
5/ Půjčení motorového člunu
- do určitého obsahu motoru není nutné mít žádné
zkoušky. Orientační cena za 1 den: od 90 EUR (člun pro
4 - 7 osob, podle typu člunu, benzín se platí zvlášť).
6/ Potápěčská škola, půjčení potápěčské výstroje
- týdenní kurz na získání mezinárodního potápěčského
oprávnění, samostatné ponory - nutný potápěčský průkaz!
(PADI, CMAS, atd.), organizované vyjížďky pro držitele
potápěčských průkazů, zapůjčení potápěčské výstroje,...
Další info na www.divingcentersaracen.com.
7/ Půjčení motorek, mopedů, skútrů a čtyřkolek
- nejběžnější dopravní prostředek na ostrovech. Za běžný
malý dvousedadlový moped zaplatíte cca od 25 EUR (bez
pohonných hmot) + někde vyžadují kauci cca 50 EUR,

která Vám bude vrácena po odevzdání nepoškozené
motorky. Mopedy jsou snadno ovladatelné - většinou
s automatickou převodovkou. Doporučujeme proto mít
s sebou kromě pasu i řidičský průkaz.
8/ Půjčení kol
Cena za půjčení kola se pohybuje v průměru okolo
7-10 EUR dle typu kola. Někde vyžadují kauci za půjčení
kola cca 25 EUR. Při půjčení kola na více dní se cena
snižuje.
9/ Geotermální lázně
Soustava tří bazénů s geotermální vodou rozličného
složení a různé teploty, s perličkovou lázní a
hydromasážemi. Vstup na 2 hod. od cca 12 EUR - dle
sezony (skupinová cena).
10/ Půjčení aut
Je možné pouze na hlavním Liparském ostrově, ale
nedoporučujeme, protože auta nebývají v dobrém
technickém stavu a nedají se na relativně malých
ostrovech dobře využít. Orientační ceny od 55 EUR na den
+ kauce.
11/ Lodní výlet na Alicudi a Filicudi
Dva neprávem opomíjené a nejméně navštěvované
ostrůvky v západní části souostroví. Návštěva obou
ostrůvků, koupání z lodi, sídliště Capo Graziano z doby
bronzové na Filicudi. Cena cca 37 EUR.
12/ Výstup na Monte Fossa delle Felci (962 m) na
Salině
Celodenní výlet, nejvyšší hora celého souostroví, výlet
bude aliscafy, orientační cena cca 32 EUR na os.
Výstup cca 3 hodiny.
13/ Vyjížďky na kajaku
Cca 55 EUR, projížďka na kajaku pro 2 osoby podél
východního pobřeží, nad fumarolami, návštěva jeskyní,
koupání. Pokud plánujete cestu na kajaku, je dobré mít
s sebou boty do vody.
Celková orientační částka na vstupy je cca 55 € + lodní
výlety.
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: odpoledne odjezd z ČR, noční přejezd přes
Rakousko do Itálie.
2. den: odpoledne prohlídka POMPEJĺ - města, které před
téměř 2000 lety pohřbila 7metrová vrstva popela a pemzy
po výbuchu Vesuvu. Alternativně možno navštívit
Herculaneum či Vesuv. Nocleh v oblasti Pompejí.
3. den: průjezd jižní částí Itálie s překrásnou přírodou

Kalábrie, odpoledne přejezd na Sicílii do Milazza. Zde
autobus zůstává a vy se se zavazadly přesunete na trajekt
na ostrov Vulcano (plavba cca 1,5 hod., předpokládané
připlutí kolem 20. hod.). V přístavu vás bude čekat
minibus, který vás doveze do apartmánů Vulcano Blu.
4. den: dopoledne seznámení s městečkem Vulcano.
Odpoledne výstup k vyhaslému kráteru VULCANELLO a
návštěva ÚDOLĺ PŘĺŠER. Pro všechny dny na ostrově
Vulcano platí možnost relaxace u moře, v geotermálních
lázních (2 hod. od cca 12 EUR - dle sezóny), léčebné
koupele v sirném jezírku.
5. den: ráno výstup na GRAN CRATERE, budete
odměněni fantastickým panoramatickým výhledem na celé
souostroví, pozorování sopečných fumarol s unikajícími
párami, ráj pro geology.
6.
den: pro
zájemce
velký
lodní
výlet
na
ostrovy PANAREA a STROMBOLI s možností pozorování
sopečných erupcí z lodi nebo pěší výstup nad Cestu ohně
či až na vrchol Stromboli (loď cca 38 EUR, výstup na
vrchol s akreditovaným průvodcem + cca 28 EUR).
7. den: pobyt u moře, pro zájemce krátký výlet lodí kolem
ostrova VULCANO (s úplným obeplutím ostrova, koupáním
a návštěvou Koňské jeskyně, cca 12 EUR), pro zájemce
plavba na kajaku kolem pobřeží cca 37 EUR.
8. den: pobyt u moře, léčebné koupele, pro zájemce lodní
výlet s koupáním kolem pobřeží ostrova LIPARI a na
zelenou perlu souostroví SALINU (cca 27 EUR).
9. den: pro zájemce lodní výlet do hlavního města
souostroví - LIPARI - s prohlídkou katedrály a
archeologického muzea, možnost nákupů (cca 12 EUR).
10. den: ráno předání ubytovacích kapacit a odjezd z
Vulcana (plavba cca 1,5 hod.), trajektem na Sicílii,
návštěva sicilské perly TAORMINY, noční přejezd do
Piombina.
11. den: fakultativní celodenní výlet na ostrov ELBA prohlídka
městečka
PORTOFERRAIO,
návštěva
Napoleonova muzea, koupání (cca 35 EUR). Večer odjezd
směr ČR.
12. den: v odpoledních hodinách návrat do ČR.

