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ŘECKO - PELOPONÉS

č. záj. 147

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
1) Termín 147-01 a 02 5.7.-16.7. a 28.7.-8.8.
Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží Florenc,
číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech před
zájezdem.
Odjezd může být v odpoledních až podvečerních
hodinách, předpokládaný čas odjezdu 18.00 hod., čas
bude upřesněn dodatečně dle aktuálního jízdního řádu
trajektu.
Florenc je přestupní stanice metra C a B. Výstup směr ÚAN
Florenc je ze stanice metra dobře značený.
2) Termíny 147-03 8.9. - 19.9.
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul.
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová
zastávka.
Čas odjezdu bude upřesněn cca 3 týdny před
zájezdem, může být v odpoledních až časných
večerních hodinách (dle aktuálního jízdního řádu trajektu).

cca 21 hodin. V ceně zájezdu jsou polohovací sedačky na
trajektu, pokud jsou na lodi k dispozici (25% lodí nemá
možnost placených polohovacích sedaček). Zájem o
připlacení kabiny je nutno nahlásit při přihlašování. Kabiny
jsou 4lůžkové.
Příplatek: za kabinu (4lůžk.): 1 600 Kč/os./obě cesty.
Orientační čas příjezdu do Prahy je v časných ranních
hodinách – kolem 5.hodiny ranní (dle aktuální situace po
trase a konkrétního trajektu z Řecka).
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je
vybaven
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není
dovolena chůze po busu.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit
místo ubytování dle aktuální situace.
Ubytování je zajištěno v hotelích kategorie 2-3* - 1 x blízko
Meteory - Kalambaka, 6x v oblasti letoviska Tolo. V oblasti
Tola patří pobřeží k nejkrásnějším v Řecku. Ubytování je
v několika menších hotelech - 2lůžkové pokoje s
příslušenstvím. Pláže jsou písčité.
Příplatek: 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) - 2 250 Kč.
4. Stravování
V ceně zájezdu je 6x polopenze (při ubytování na
Peloponésu), 1x snídaně (při ubytování v oblasti Meteory).
Snídaně bývají formou bufetu, večeře servírované. Nápoje
nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí na místě sami.
Ostatní stravování je vlastní.

5. Důležité osobní věci
Doporučujeme vzít s sebou redukci do zásuvky - běžně lze
používat holicí strojky a fény. Jedny pohodlné boty na
prohlídky, vhodné jsou pevnější boty, botasky, trekové
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou sandály na prohlídky archeologických areálů. Plavky,
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s ochr.
faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro případ
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není horšího počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen,
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu jodisol apod. a léky trvale užívané.
autobusu.
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.

Průměrné měsíční teploty v letovisku TOLO:
Červenec, srpen
29°C
Červen, září
24,5°C

Čas odjezdu může být upraven podle času trajektu do
Řecka.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
2. Doprava
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce
je zajištěna dálkovým autobusem s klimatizací s možností nebude naložena).
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se
do autobusu pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je 7. Cestovní doklady
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě
přes noc.
platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Hradec Králové – Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s
odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po
Pardubice – Brno – Graz – Benátky – Ancona.
dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Trajekt z Ancony, příp. Brindisi nebo Bari odjíždí ve Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do
večerních hodinách. Odjezd z Čech je kalkulován zahraničí svůj vlastní cestovní doklad (do zemí EU cestovní
s časovou rezervou, a proto je třeba počítat s možnou delší pas nebo občanský průkaz).
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním
dobou čekání v Anconě. Zpět trajekt Patras – Ancona (příp.
dokladem. V případě cesty do zemí Evropské unie a dále
Brindisi) a zpět přes Itálii. Délka trvání trajektů za
Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska lze jako cestovní
standardních podmínek: Ancona - Igoumenitsa (cesta tam): doklad použít platný občanský průkaz (jen se strojově
cca – 16 hodin dle typu lodi. Patras - Ancona (cesta zpět): čitelnými údaji - vydávané od července 2000).

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.

9. Orientační ceny vstupného

(z roku 2020)
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
poskytne předem v autobuse. Zvláště přísně toto
kontrolují v archeologických areálech. Vstupy jsou
pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se všechna místa ve městech musí být realizována, záleží
kterým budete cestovat, a jeho platnosti. Děkujeme.
na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a
individuálním výběru každého klienta.
8. Pojištění
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního průkazku ISIC. Senioři nad 65 let mají téměř všude slevu 50%.
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Meteora - 3 €, absolvují se 2-3 kláštery - nutné muži
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do dlouhé kalhoty, ženy delší sukni (ne kalhoty, na místě
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh. lze ale zapůjčit).
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději Delfy - 12 € s muzeem, 6 € - jednotlivý vstup.
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 420 Kč / os. Athény: Akropolis (souhrnné vstupné i na další místa Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně, Agora, Římská agora, Olympeion) - 30 €, Národní
tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu archeologické muzeum - 10 €.
v zahraničí.
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže Korint - 12 €, Mykény - 12 €, Epidauros - 12 €.
uvedené informace:
Nauplio – pevnost Palamidi - 4 €.
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s. Olympia - 12 € - s muzeem, 6 € - jednotlivý vstup.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na Fakultativní výlet lodí Hydra + Spetses - cca 38 €, projížďka
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte kočárem na Spetses - 5-10 €.
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
Místní průvodce v Athénách - Akropolis - cca 5 € / os.
případně na začátku zájezdu od průvodce.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem (skládá-li se celá skupina).
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce Celková orientační částka na vstupy je cca 110 € + výlet
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na lodí cca 40 €.
začátku zájezdu od průvodce.
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 10. Počet klientů nutných k odjetí
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň 28 klientů.
Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem.
v ČR tuto částku uhradí).
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
Garant zájezdu:
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. CK MAYER + CROCUS s.r.o.
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České Heydukova 6, 180 00 Praha 8
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84
přechodný pobyt.
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků linky.
úrazu
Program zájezdu:
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 1. den – Odjezd v odpoledních/večerních hod. z Prahy.
v zahraničí) – 300 Kč / den
2. den – Dojezd na trajekt do Řecka.
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 3. den – Vylodění. Skalní kláštery v METEOŘE (UNESCO) – v
minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách
osoby – 1 000 000 Kč
bizarních tvarů. Nocleh.
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
4. den – Návštěva věhlasných DELF (UNESCO). Apollónův
chrám aj. Večer příjezd na ubytování do Tola.
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč
5. den – Pobyt u moře.
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč
6. den – ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která si z
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události dob své největší slávy zachovala množství památek. Akropolis,
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u Agora, Diův chrám aj.
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 7. den – Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze ostrovy HYDRA a SPETSES (cca 35 Euro).
8. den – Archeologický areál KORINTU se zbytky chrámů
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný (Apolónův chrám, Oktaviin chrám). MYKÉNY (UNESCO) –
zájezd mohl být neprodleně stornován.
hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného
hradu. EPIDAUROS (UNESCO) – posvátný okrsek boha
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat lékařství Asklepia s největším divadlem v Řecku. NAVPLIO –
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde malebné městečko pod pevností, s nádhernou polohou u
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Argolského zálivu.
9. den – Pobyt u moře.
Vám poradí, jak dále postupovat.
10. den – OLYMPIA (UNESCO) – jeden z nejhezčích
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské archeologických areálů v Řecku. Dojezd na trajekt.
11. den – Jízda trajektem a Itálií.
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
12. den – Příjezd do Prahy v ranních nebo dop. hod.

