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ČERNÁ HORA + ALBÁNIE

č. záj. 131

1. Odjezdy - čtěte pozorně !
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7) - 12.00 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.

1/1 pokoje jsou ve velmi omezeném počtu, pouze na
vyžádání v naší CK.
4. Stravování
Stravování je zajištěno při ubytování u moře formou
polopenze. V oblasti Durmitoru je stravování cca 400
metrů od ubytování. Snídaně i večeře jsou servírované
formou jednotného menu. Nápoje nejsou v ceně večeří,
každý účastník si je hradí na místě sám.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Doporučujeme jedny
pevné boty na pěší vycházky a turistiku (Durmitor,
Lovčen, Biogradská Gora). 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.
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.

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 – Písek – České
Budějovice – Dolní Dvořiště - Linz – Zagreb – Durmitor.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
Orientační čas návratu do Prahy (dle dopravní situace
po trase): kolem 14.-15. hod.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit
letovisko za jiné letovisko v dané rekreační oblasti.
Ubytování je zajištěno 1x je nocleh v oblasti Durmitoru
v apartmánech, v každém apartmánu jsou 2-3 pokoje
pro 2-3 os., příslušenství. 7x je ubytování v hotelu nebo
penzionu
v
2lůžkových
pokojích
s
vlastním
příslušenstvím v Budvě. Vzdálenost k pláži cca 350 m.

7. Cestovní doklady
Občan ČR může cestovat do Černé Hory i Albánie 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 Vašeho 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

390 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
všem
studentům
vzít
s sebou
studentskou průkazku ISIC.
V Albánii: Orientační kurz: 100 ALL (Albánských Leke)
= 20,754 Kč (kurz k 31.10.2018), v Chorvatsku: 1 HRK
= 3,49 Kč (9.11.2018).
Dubrovník - hradby - 150 HRK (nelze platit v Eurech, jen
HRK nebo platební kartou). Františkánský klášter 30 HRK. Etnografické muzeum, Dům M. Držiče,
Umělecká galerie Dubrovníku, pevnost Revelin, Ateliér
Pulitika, Kulturně historické muzeum, Galerie Dulčič
Masle Pulitika, Archeologický výstava, Námořní
muzeum - společná vstupenka za 100 HRK.
1 denní Dubrovnická karta - 170 HRK (6 muzeí, 2
galerie, městské hradby, 24 hodinové jízdné MHD).

Ostrov Lokrum (zpáteční jízdenka) – 140 HRK.
Lanovka na Srđ (zpáteční jízdenka) – výhledy na
Dubrovník – 130 HRK.
Černá Hora:
Budva: pevnost - 4 €, Archeologické muzeum - 3 €.
Kotor: Vstup do města – 1€, Katedrála Sv. Tripuna –
2,5 €, Hradby – 8 €.
Stari Bar – 2 €.
Cetinje: Vstup do města – 1 €, Biljarda – 3 €, plastický
model Černé Hory – 1 €, Cetinjský klášter – 2,5 €.
NP Lovčen - 2 €, mauzoleum - 3 €.
NP Skadarské jezero - 4 €.
Výlet lodí po Skadarském jezeře s občerstvením na lodi
– 16 €.
Výlet lodí po Boce Kotorské s návštěvou ostrůvku
Gospa od Škrpjela - loď 5 €, kostel a museum Gospa od
Škrpjela - 1 €.
NP Biogradská Gora - 3 €.
NP Durmitor - 3 €.
Místní průvodce v Albánii – cca 3 € / os.
Celková orientační částka na vstupy cca 70 € + Kuny
na vstupy v Dubrovníku – cca 310 HRK (dle vlastního
výběru).
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň
28 klientů. Zájezd 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 ČR v dopoledních hodinách.
2. den – Příjezd do NP DURMITOR (UNESCO) –
vysokohorské krasové vápencové pohoří, které patří
k nejzajímavějším
v Evropě.
Procházka
kolem
malebného ČERNÉHO JEZERA, na jehož jižní straně
se zdvíhají vysoké vrcholy. Možnost prodloužení túry až
na rozmezí vrstvy jehličnatých lesů a kosodřeviny, ze
kterého jsou již vrcholy masivu Durmitoru jako „na dlani“.
Nocleh.
3. den – Vnitrozemím Černé Hory až na pobřeží.
Průjezd divokým vnitrozemím (vysoké hory, kaňony) do
Durmitoru. Vrcholem cesty je průjezd KAŇONEM ŘEKY
TARA, který je nejhlubším v Evropě. Strmé skály
kaňonu se zde vypínají nad modrozelenou vodou řeky
Tary. Krátká túra v NP BIOGRADSKÁ GORA kolem
stejnojmenného jezera, kde okolní hluboký prales
přispívá k tajuplnosti místa. Návštěva kláštera
MORAČA, jedné
z nejdůležitějších středověkých
památek země.
4. den – Pobyt u moře.

5. den – Brzy ráno odjezd do NP LOVČEN, jehož strmé
vápencové svahy spadají do Boky Kotorské
a k černohorskému
pobřeží.
Výstup
k symbolu
černohorské nezávislosti - NJEGOŠOVU MAUZOLEU,
odkud se naskýtá nádherný výhled. Návštěva prvního
hlavního
města
CETINJE
(Cetinjský
klášter,
Etnografické muzeum aj.), které leží na krasové náhorní
plošině.
6. den – Výlet do BOKY KOTORSKÉ, jedno
z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se
skandinávským fjordům zařezávající se do strmých
svahů pohoří Orjen a Lovčen. Prohlídka historického
města KOTOR - nejzachovalejší středověké město
v Černé Hoře, které je zapsáno do Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka centra městečka
BUDVA - starobylé město se spletí úzkých a křivolakých
uliček, průchodů a malých náměstí. Koupání na pláži
v BEČIČI, která získala „modrou vlajku“.
7. den – SKADARSKÉ JEZERO - nejkrásnější
balkánské jezero, domov mnoha vzácných ryb i ptáků.
Projížďka lodí kolem ostrůvků na jezeře. Návštěva
„města duchů“ STARI BAR.
8. den – Výlet do „zapomenuté“ země Evropy ALBÁNIE.
Návštěva města SHKODRA.
9.den – Pobyt u moře.
10. 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. Večer odjezd do ČR.
11. den – Návrat do Čech v odpoledních hodinách.

