BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 24


Upozorňujeme, že je přísně zakázáno vynášet jídlo
z restaurace hotelu!
Příplatek: 8x večeře – 3 100 Kč.

LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS BUS
č. záj. 146
ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ – cena v €

1. Odjezdy - čtěte pozorně!!!
Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží Florenc,
číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech cca 3 týdny
před zájezdem. Čas odjezdu - 21.00 hod.
Florenc je přestupní stanice metra C a B. Výstup směr ÚAN
Florenc je ze stanice metra dobře značený.
Svoz z Brna je většinou zajištěn linkou RegioJet do Prahy –
na Florenc.

Chléb
Voda 1,5 L
pivo 0,5 L
Bageta
Víno 0,7 L
Máslo 250 g
Káva (v restauraci)
Večeře 1 chod (v restauraci)
Gyros kuřecí (ve stánku)

1€
0,8 €
1,2 €
1€
5-10 €
1,5 €
2-4 €
8-12 €
3€

5. Důležité osobní věci
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase
Jedny pohodlné boty na prohlídky, doporučujeme
budou zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
pevnější boty - botasky, trekové sandály - na prohlídky
archeologických areálů. Plavky, klobouk a brýle proti slunci,
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
opalovací krém s vyšším ochranným faktorem, repelent,
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není deštník nebo pláštěnka. Základní léky - acylpyrin, endiaron,
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu imodium, paralen apod. a léky trvale užívané, náplasti,
obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
autobusu.
2. Doprava
6. Zabalení zavazadel
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc.
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s sebou
Předpokládaná trasa přejezdu: Pardubice – Hradec Králové zavazadla o váze do 15 kg !!! Nevozte s sebou balíky vod,
- Praha – Brno – přejezd přes Rakousko do Itálie na trajekt. kartony piva apod. – nebudou převzaty k přepravě.
Předpokládaný čas příjezdu do Prahy (dle aktuální
dopravní situace po trase) – v ranních hodinách, cca kolem 7. Cestovní doklady
7. hodiny.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na
základě platného cestovního pasu nebo občanského
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
momentálních podmínek.
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Předpokládané trajekty pro tento zájezd:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost
ANCONA - IGOUMENITSA odplutí z Ancony v 16:30 zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena
(plavba cca 17 hodin)
dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý
PATRAS - ANCONA odplutí z Patrasu v 17:30(plavba cca občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do
22 - 23 hodin)
zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí EU cestovní pas
nebo občanský průkaz).
Lefkada NYDRI 11.30 - Kefalonia FISCARDO 12.30
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným
Kefalonia PESADA 07.45 - Zante AG.NIKOLAOS 09.00
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské
Zante - 07.30 - Kyllini 08.30
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz (jen
Příplatek: 4lůžk. kabina na trajektu tam i zpět – se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000).
1 600 Kč / os.
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
3. Ubytování
vlastní cestovní doklad při sobě!!!
Ubytování je zajištěno 8x v hotelích ve 2lůžkových pokojích Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup
s vlastním příslušenstvím a možností přistýlky (4x na cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito
zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
Lefkadě, 2x na Kefalonii, 2x na Zakynthu).
Cena nezahrnuje pobytovou taxu – platí se na místě.

8. Pojištění

Příplatek: 1/1 pokoj - 3 700 Kč / os. (povinný pro Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
samostatně cestující osoby).
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
4. Stravování
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
V ceně je zahrnuta 8x snídaně, ostatní stravování je vlastní. zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
V Řecku je velké množství taveren a restaurací, není Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
problém si v okolí ubytování dojít na večeři nebo nakoupit připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 460 Kč / os.
potraviny.
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.
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.
V Řecku mají senioři nad 65 let a mládež do 18 let výrazné
slevy.
Parga - hrad zdarma
Lefkada - klášter Faneromeni zdarma
výlet na Meganissi a okolo ostrova Skorpios - cca 25 €
Kefalonia - klášter Sv. Gerasima - 5 €
Drogarati jeskyně - 3,5 €
Melissani jeskyně - 7 €
Zakynthos - výlet na lodičce do Modrých jeskyní - cca 5 €
Olympia - 12 €
Celková orientační částka na vstupy a plavby loděmi je
cca 90 € (celková částka závisí na počtu uskutečněných
fakultativních akcí).
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 v odpoledních hodinách do Itálie.
2. den - Nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem.
3. den - Vylodění. PARGA - romantické přímořské
letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na
benátský hrad a pláž Valtos. Přejezd na ostrov Lefkada na
ubytování.
4. den - OSTROV LEFKADA, pobyt u moře.
5. den - Okruh ostrovem LEFKADA. Benátská
pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný KLÁŠTER
FANEROMENI, odkud se naskýtá nádherný panoramatický
pohled na okolní krajinu a pobřeží. Horská vesnička
KARYA. Koupání na písečné PLÁŽIKATHISMA, jedna
z nejkrásnějších na ostrově a VASSILIKI.
6. den - Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet na ostrovy
Scorpios a Meganissi. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis,
prohlédneme si OSTROVMEGANISSI a tradiční městečko
SPARTOCHORI.
Obeplujeme
OSTROVSCORPIOS
řeckého magnáta A. Onassise.
7. den - Přejezd na OSTROV KEFALONIE, odpočinek.
8. den - Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE,
KLÁŠTER SV. GERASIMA, zasvěcený svatému patronovi
ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové
jeskyně DROGARATI. Zastávka na oběd v AGIA
EFIMIA,malebný přístav s jachtami, obklopený horskými
svahy. Pláž Myrtos- zastávky na focení. Na závěr dne
prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město.
9. den - Trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS,
při plavbě uvidíme MODRÉ JESKYNĚ, vyhlášenou přírodní
atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek
u moře, koupání.
10. den - Okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva
stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv.
Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími,
zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na
město. Tradiční vesnice KATASTARI. PLÁŽ NAVAGIO se
ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si
prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se
nachází nejstarší klášter ostrova ANAFONITRIA a poslední
zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme
nejstarší olivovník na ostrově.
11. den - Přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO),
kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu,
archeologický
areál
s olympijským
stadionem,
Archeologické muzeum. V podvečerních hodinách nalodění
v Patrasu na trajekt do Itálie.
12. den – Plavba, poté jízda Itálií.
13. den - Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

