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BOSNA I HERCEGOVINA

č. záj. 130

1. Odjezdy - čtěte pozorně !
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul.
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová
zastávka - 18.00 hod.

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.
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.
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
je zajištěna dálkovým autobusem s možností
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme
se do autobusu pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět
je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha - Hradec Králové Pardubice - Brno - Graz - Maribor - Zagreb - Banja Luka
- Jajce.
Zpáteční trasa je v ČR většinou Brno - Pardubice Hradec Králové - Praha.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
Orientační čas příjezdu do Prahy je v odpoledních
hodinách (dle dopravní situace po trase), obvykle mezi
17.-18.hod.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit
letovisko za jiné letovisko v dané rekreační oblasti.
Ubytování je zajištěno 2x v hotelu v Sarajevu ve
2lůžkových pokojích a 5x v hotelu v letovisku Neum
(většinou hotel Stella) ve 2lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím.
Příplatek: 1/1 pokoj - 2 100 Kč
4. Stravování
V ceně zájezdu je 5x polopenze při pobytu u moře
(snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu) a
2x snídaně při ubytování v Sarajevu. Nápoje nejsou
v ceně večeří, každý účastník si je hradí na místě sám.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a
brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr.

Občan ČR může cestovat do Bosny i Hercegoviny na
základě platného cestovního pasu nebo občanského
průkazu (jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od
července 2000). Nedoporučuje se však cestovat na
občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly
být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo
území ČR.
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 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!!!
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se
kterým budete cestovat.
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
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)
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
studentskou průkazku ISIC.

vzít

s sebou

Místní měna v Bosně a Hercegovině je Bosenská
konvertibilní marka. Kurz: 1 € = cca 1,95 BAM, 1 BAM =
13,253 Kč (31.10.2018). Výměna BAM bude možná
pouze ráno v Jajce, pak až v Sarajevu ve směnárně
(v neděli jsou banky zavřené).
Hrad Jajce - 2 BAM.
Hrad Travnik 2,5 BAM.
Sarajevo: Vijecnica (radnice) – 5 BAM, Vrelo Bosne –
2 BAM, Gazi Husrev-begova mešita - 2 BAM, Tramvaj 1,6 BAM / 1 cesta.
Mostar: minaret + mešita – 12 BAM, turecký dům –
4 BAM.
Kravice – vodopád – 10 BAM.
Doporučujeme vyměnit chorvatskou měnu již v ČR. Na
místě nelze platit ani v Kč ani v EUR. Další výměna je
možná v Orebiči. Na některých místech lze vyměnit také
české koruny.
Orientační kurz 1 HRK = 3,49 Kč (9.11.2018).
Dubrovník - hradby - 150 HRK, Klášterní umělecké
sbírky – 35 HRK, Katedrální poklad – 20 HRK.
Kněževdvor – 35 HRK, Námořní muzeum s akváriem –
60 HRK.
1 denní Dubrovnická karta - 170 HRK (6 muzeí,
2 galerie, městské hradby, 24 hodinové jízdné MHD).
Ostrov Lokrum (zpáteční jízdenka) – 120 HRK, lanovka
na Srđ (zpáteční jízdenka) – výhledy na Dubrovník –
130 HRK.
Korčula: loď na ostrov - 30 HRK zpáteční, Katedrální
sbírka - 20 HRK, Věž katedrály - 20 HRK, Katedrála -

10 HRK, Muzeum - 20 HRK, Kuča Marko Polo –
20 HRK.
Ston – hradby – 40 HRK.
Omiš – plavba po řece Cetinje – 80 HRK.
Celková orientační částka na vstupy je cca 45 BAM +
cca 700 HRK, tj. celkem cca 115 €.
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 – Prohlídka města JAJCE – Starý hrad, Medvědí
věž. Vodopád řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých
PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které
je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká
řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita,
hodinová věž a hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva.
3. den – Prohlídka metropole SARAJEVO – jedná se
o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst
Evropy. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá
radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku,
kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě
z r. 1457 a mnoha dalších. VRELO BOSNE – prameny
řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních
jevů nedaleko Sarajeva, zlověstně bublající zřídla, která po
50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den – Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města
MOSTAR (UNESCO) - stará část města s výrazně
orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích
Neretvy. Významné poutní místo MEDUGORJE, místo
mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných.
Romantické vysoké VODOPÁDY ŘEKY KRAVICE, které
při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice.
Příjezd do letoviska NEUM.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – Poloostrov PELJEŠAC, městečko OREBIĆ,
fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA – opevněné
středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě
STON – saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.
7. den – Celodenní program v OMIŠI - malebné městečko
ve skalách se strážním hradem, možnost výletu lodí po
řece CETINJE. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti
Stari Grad - Fortica, koupání na místní pláži.Průjezd
MAKARSKOU RIVIÉROU s krásnými výhledy.
8. den – Pobyt u moře.
9. den – DUBROVNIK (UNESCO) – kouzelné středověce
působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého
skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené
mohutnými
hradbami.
Staré
město
je
doslova
architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na
ostrov LOKRUM, botanická zahrada, možnost koupání.
Večer odjezd do ČR.
10. den – Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.
Program 7. a 9. dne může být vyměněn.

