BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K
ZÁJEZDŮM STR. 23


KORFU A ALBÁNIE LETECKY

č. záj. 146

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Čas odletu bude upřesněn cca 10 dní před zájezdem. V
pokynech k zájezdu budou také upřesněny váhové limity
zavazadel pro leteckou přepravu.
2. Doprava
Doprava je zajištěna řeckým autobusem nebo minibusem
(dle počtu klientů), nelze zakupovat nápoje během cesty.
3. Ubytování

zahraničí 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).
Albánie není členem EU.
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 pasu, se
kterým
budete cestovat, a doby jeho platnosti.
Ubytování je zajištěno 3x v hotelu v Albánii v oblasti
Děkujeme.
Sarandy, 5x v hotelu Alkyon na Korfu. Na Korfu je
ubytování ve středisku Agios Georgios, které se nachází
v severozápadní části ostrova. Skutečně nádherná široká 8. Pojištění
písečná pláž láká k poležení a průzračně čisté moře ke Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
koupání.
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
Příplatek: 1/1 pokoj – 3200 Kč/os.
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
středisko na Korfu za stejné kategorie v jiném místě zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
(severní příp. východní pobřeží ostrova).
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
připlatit společně se zakoupením zájezdu v ceně
4. Stravování
320 Kč / os. Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak
V ceně je 8x polopenze, v Albánii servírovaná, na Korfu platí níže uvedené informace:
snídaně formou bufetu, večeře servírovaná o více chodech. Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty, klienti si je hradí na rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
místě sami.
www.ckmayer.cz/pojisteni. Prosíme, abyste si po obdržení
pokynů k zájezdu přečetli přiloženou knížku o cestovním
5. Důležité osobní věci
pojištění Uniqa, ve které najdete veškeré informace.
Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
den nápoje v dostatečném množství s sebou (do zavazadla smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
k odbavení), na začátku zájezdu většinou není možnost si pojištění.
je zakoupit.
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
Doporučujeme vzít s sebou redukci do zásuvky - běžně lze uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna
používat holicí strojky a fény. Jedny pohodlné boty na v ČR tuto částku uhradí).
prohlídky, vhodné jsou pevnější boty, botasky, trekové Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
sandály na prohlídky archeologických areálů. Plavky, Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
ochr. faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
případ horšího počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
paralen apod. a léky trvale užívané, náplasti, obvazy, přechodný pobyt.
jodisol, léky proti bolesti.
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
6. Zabalení zavazadel
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
následkem
úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity
úrazu
zavazadel budou upřesněny v konečných pokynech dle
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
letecké společnosti.
v zahraničí) – 300 Kč / den
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
7. Cestovní doklady
osoby – 1 000 000 Kč
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na - Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
základě platného cestovního pasu nebo občanského - Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský - Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Možnost připojištění vyššího storna zájezdu do výše 80% z
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost ceny zájezdu, max. 40 000 Kč - 200 Kč.
zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena
dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat
občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde

oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba vyvěračku křišťálové (pitné) vody z jeskyní, které přesahuji
hloubku 72 m.
Vám poradí, jak dále postupovat.
3. den - Největší archeologický areál v Albánii – BUTRINT
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské (UNESCO). Procházka mezi zachovalými antickými objekty
a nově vybudovaným špičkovým muzeem. Jedno
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
z nejhezčích míst Albánské riviéry – KSAMIL – koupání
v tyrkysové zátoce.
9. Orientační ceny vstupného
4. den – Trajekt zpět na Korfu, ubytování, pobyt u moře.
(z roku 2017)
5. den – Celodenní výlet: romantický ACHILLION Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
zámeček císařovny Sissi, přejezd na poloostrov KANÓNI
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze
s výhledem na Myší ostrov (Pontikonisi), klášter Vlacherna
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna
a přistávací dráhu korfského letiště umístěnou přímo
místa ve městech musí být realizována, záleží na
u moře. Cestou do hlavního města Kerkyra zastávka
vedení prohlídky jednotlivými průvodci a individuálním
u vykopávek starověkého města Korfu a římských lázní,
výběru každého klienta.
park MON REPOS s ruinami dórského chrámu z 5. stol. př.
n. l. KERKYRA (UNESCO) - hlavní město ostrova
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
s pevnostmi, byzantskými kostely a mnoha dalšími
průkazku ISIC, na některých památkách mají vstup zdarma
památkami. Procházka centrem městem okolo hlavních
a na ostatních výraznou slevu.
památek (Stará pevnost, Palác sv. Michala a Jiří, třída
Důchodci ze zemí EU mají na některých památkách slevu
Liston, kostel sv. Spyridona). Individuální volno na nákupy
50%, je nutné se prokázat platným cestovním dokladem.
nebo návštěvu památek.
6. den – Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativně: výlet na
Orientační kurz: 100 ALL (Albánských Leke) =
řecký ostrov PAXOS a maličký skalisky obehnaný
19,3 Kč (31.10.2017). V Albánii neexistují bankomaty
ANTIPAXOS.
napojené na mezinárodní sítě, cestovní šeky nejsou
7. den – 2. výlet: Severozápadní pobřeží ostrova přijímány, peníze lze směnit v bankách nebo směnárnách,
městečko SIDÁRI - krásně tvarované pískovcové skály,
nejčastěji jsou přijímány USD nebo Eura.
které dotvářejí kulisu plážím, známý Kanál lásky.
Severovýchodní pobřeží ostrova - oblíbené turistické
Vstupy do muzeí a archeologických nalezišť v Albánii se
městečko KASSIOPI s malým přístavem, zátoka Kouloura,
pohybují cca 2-3 Eur (cca 200-300 leků) na osobu, celkem
malebná vesnička KALAMI, kterou si za místo svého
všechny vstupy cca 2 800 Leků, cca 20 EUR.
pobytu vybrali spisovatelé bratři Durrellové. Západní
pobřeží - PALEOKASTRITSA - jeden z nejkrásnějších
Kerkyra - pevnost - 4 €, Achillion - 5 €
a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se
spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři. Vyhlídka BELLA
Fakultativní lodní výlety:
VISTA považovaná za nejkrásnější na Korfu. Vyhlídka na
Ostrov Paxos a Antipaxos - 32 €
ANGELÓKASTRO - zříceniny byzantské pevnosti na
Lodní výlet kolem pobřeží + BBQ - 30 €
vysokém skalisku vypínajícím se nad pobřežím, Nádherný
výhled a subtropická vegetace dávají místu magický
Celková orientační částka na vstupy je cca 30 € + fakult.
nádech.
výlety dle vlastního výběru a zájmu.
8. den – Pobyt u moře.
9. den – Odlet z Korfu do Prahy.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Letecké zájezdy se uskuteční při minimálním počtu
14 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 - Odlet z Prahy na Korfu. Dle času letu přejezd
trajektem do Albánie. Ubytování.
2. den – Celodenní výlet do starobylého města
GJIROKASTRA (UNESCO), rodiště bývalého diktátora
Albánie, Envera Hoxhy, návštěva citadely s hodinovou věží,
etnografického muzea, starého bazaru, či nádherné
otomanské architektury okolních čtvrtí. Cestou zastávka
u přírodní rezervace „MODRÉ OKO“, kde se podíváme na

