BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDU STR. 13
 SEVERNÍ JADRAN
č. záj. 127
1. Odjezdy - čtěte pozorně !
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul.
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová
zastávka - 19.00 hod.

Každý host obdrží po příjezdu náramek s čipem, který
slouží k bezhotovostnímu placení v rámci resortu.
Platbou přes náramek má host nárok na 20% slevu
všech služeb v rámci resortu.
Příplatky:
1/1 pokoj – 2 700 Kč.
4. Stravování
V ceně zájezdu je 6x rozšířené polopenze (snídaně i
večeře formou bufetu) v restauraci Zeleni, nápoje
k večeři v ceně (voda, džus, víno, pivo).
5. Důležité osobní věci
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. Základní léky - acylpyrin, endiaron,
paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky
trvale užívané. Doporučujeme boty do vody.
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách,
může se Vám stát, že nebudete vpuštěni dovnitř.

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
Sraz účastníků je vždy 15 minut před odjezdem.
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu
autobusu.
2. Doprava
je zajištěna dálkovým autobusem s možností
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme
se do autobusu pohodlně obléci, protože jízda do
Chorvatska je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu:
Praha - Hradec Králové - Pardubice - Brno - Mikulov Graz – Terst. Zpáteční cesta bývá většinou po trase
Brno – Pardubice – Hradec Králové – Praha.
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle dopravní situace
po trase) – mezi 7. – 8.hod.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo na změnu ubytování dle aktuální
situace.
Ubytování je zajištěno v resortu Duga Uvala.
Resort je vzdálený cca 25 km od Puly, na jihovýchodní
straně Istrijského poloostrova, asi 5 km od obce Krnica,
v zátoce Vinjole. Letovisko je ideální pro poklidnou
dovolenou, protože je na osamělém místě. Resort je
postaven v blízkosti velké pláže s přírodními oblázky,
v okolí jsou i další divoké přírodní pláže. Součástí
resortu je venkovní bazén.
Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím, TV, klimatizací, WiFi zdarma v rámci
resortu.
Sportovní vyžití: hotelový komplex disponuje venkovním
bazénem, slunečníky a lehátky u bazénu a na pláži (za
poplatek), oblázková a kamenitá pláž cca 100 metrů od
hotelu, pozvolný vstup do moře, oblázkové plochy na
opalování, v blízkosti i veřejná oblázková pláž a přírodní
pláže.

Ježci v Chorvatsku: Pokud se vám podaří stoupnout,
kleknout či dokonce sednout na ježka, je to bolestivé, ale
nezoufejte. Nejlépe je postižené místo ponechat pod
vodou a ostny odstraňovat pinzetou. Ostny nesmí
ztvrdnout! Vhodné je i postižené místo namazat, či polít
olejem nebo přiložit mokrou látku a co nejrychleji
vyhledat lékaře. Dejte pozor, aby vám zbytky ostnů
nezůstaly v kůži, pak by mohlo dojít k zanícení. Když
jsou trny vyjmuty, slunce a mořská voda postižené místo
zanedlouho zahojí.
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 max. 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.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro
jeho držitele.
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.
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
vlastní cestovní doklad při sobě!!! Občanské průkazy
jako cestovní doklad lze použít pouze při cestování do
zemí EU, do Švýcarska a do Norska a to jen ty se
strojově čitelnými údaji (vydávané od července 2000).
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. 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. 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 vyměnit chorvatskou měnu již v ČR. Na
místě nelze platit ani v Kč ani v EUR. Další výměna je
možná v letovisku nebo při výletech.
Doporučujeme
všem
studentům
vzít
s sebou
studentskou průkazku ISIC.
Postojenská jeskyně vč. audioprůvodce v češtině –
23,9 €, studenti 16-25 let - 19,1 €, děti 6-15 let - 14,3 €.
Miramare - 10 €. Terst - katedrála – 2 €.

Pula amfiteátr - 70 HRK, Archeologické muzeum
(v rekonstrukci) - 20 HRK, Augustův chrám - 10 HRK,
Katedrála - 5 HRK, Benátská pevnost - 20 HRK.
Krk - katedrála - 7 HRK.
Lošinj – Muzeum Apoksiomena – 75 HRK.
Celková orientační částka na vstupy je cca 40 € +
220 HRK (cca 30 €).
Orientační kurz 1 HRK = 3,493 Kč (12.11.2018).
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 – Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den – Návštěva italského města TERST, jedno
z nejvýznamnějších měst monarchie s řadou krásných
paláců včetně radnice. Zastávka u zámku MIRAMARE
s překrásným parkem, dojezd na ubytování.
3. den – Pobyt u moře.
4. den – Okruh po ostrově KRK – největší jaderský ostrov
s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými
městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní
křesťanskou bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK,
turisticky atraktivní BAŠKA – městečko s úzkými uličkami
a průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka
v městečku OPATIJA – přímořské lázně s noblesními
lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků
a zahrad s exotickou květinovou nádherou.
5. den – Návštěva PULY – metropole Istrie, jedno
z nejstarších měst na východním jaderském pobřeží,
velkolepý amfiteátr. Část dne bude patřit městečku
ROVINJ – prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky
nad LIMSKÝM ZÁLIVEM vřezávajícím se kilometry do
pevniny jako skandinávské fjordy. Historické městečko
PAZIN, středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou
říčkou Pazinčica, kterou v románu Julese Verna Matyáš
Sandorf prchá hrdina z rakouského vězení
6. den – Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet:
trajektem na ostrov CRES, tajemné hory a městečka na
skalních útesech, historický OSOR, přes most na ostrov
LOŠINJ. Návštěva malebných městeček ostrova MALI
LOŠINJ. Koupání v zátoce ČIKAT.
7. den – Návštěva Slovinské riviéry. Prohlédneme si
PIRAN, asi nejkrásnější město na Slovinském pobřeží
Jadranu (Staré město, Tartiniho náměstí). Část dne
strávíme v noblesní PORTOROŽI. Cestou zpět historické
město POREČ s raně křesťanskou bazilikou zapsanou na
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
8. den – Návštěva POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ, druhá
největší zpřístupněná jeskyně v Evropě, krápníková
výzdoba, jízda podzemním vláčkem. LUBLAŇ, hlavní
město Slovinska, kterému dominuje hrad, z jehož věží je
výhled až k Julským Alpám. Odjezd do ČR.
9. den – Příjezd do Prahy ráno.

