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PAMÁTKY SLOVINSKA + TERMÁLNÍ LÁZNĚ
SNOVIK
č. záj. 155

hřibem. Dále je k dispozici finská sauna, turecká parní kabina,
ledová sauna, Kneippův chodník, horký bazén, pitná fontána
a čajový koutek. Za příplatek lze objednat různé druhy masáží
a procedur.

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul.
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová
zastávka - 22.00 hod.

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.
Orientační čas návratu do Prahy (dle dopravní situace po
trase): kolem 21. hod.
2. Doprava
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu
pohodlně obléci, protože jízda tam je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu do Slovinska: 1) Kolín - Praha
– Benešov – Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz
- Graz - Klagenfurt - Bled. 2) Kolín - Praha – Benešov – Tábor
- České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Salzburg - Spittal
- Villach - Bled.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu dle
momentálních podmínek.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit hotel za jiný ve stejné lokalitě a
stejné kategorie.
Ubytování je zajištěno 4x ve 4* komplexu Snovik ve
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Většina pokojů
má k dispozici fén na vlasy a klimatizaci. V recepci je k
dispozici WiFi zdarma. Ubytování je od lázeňského areálu
vzdáleno cca 50 metrů.
1/3 pokoj nebo 1/2 pokoj s přistýlkou není na tomto zájezdu
možný.
Příplatek: 1/1 pokoj – 1 700 Kč
Alpské termální centrum Terme Snovik uprostřed překrásné
přírody se nachází cca 30 km od Lublaně. Je situováno v
srdci Kamnických a Savinjských Alp. Leží 9 km od města
Kamnik, v údolí Tuhinj. Lázně jsou vhodné k léčbě
pohybového ústrojí, revma, artritidy, k poúrazové rehabilitaci a
také jako prevence osteoporózy. Tato čistá a průzračná léčivá
voda je vhodná i jako pitná kúra.
Lázeňský areál tvoří venkovní bazén (26-28°C), z části
plavecký a z části zážitkový se skluzavkami a masážní mi
tryskami, vnitřní bazén (32-36°C) s masážními tryskami,
zážitkovými sprchami, masážemi krku, vířivkou a vodním

4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 4x polopenze, snídaně i večeře
jsou formou bufetu. Nápoje nejsou v ceně večeří, klienti si je
hradí na místě sami.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevnější boty na
pěší výlety. Plavky, župan (lze na místě zapůjčit za 3 € / den)
nebo osušku, 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 apod. a léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol,
léky proti bolesti.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude
naložena).

7. Cestovní doklady
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě
platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.
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 (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).
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 zajišťují
sami a na vlastní odpovědnost.
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 v ceně
210 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. Prosíme, abyste si po obdržení
pokynů k zájezdu přečetli přiloženou knížku o cestovním
pojištění Uniqa, ve které najdete veškeré informace.
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 2017)
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.
Bled - výběr z několika možností vstupů, záleží na vedení
prohlídky průvodcem: hrad - 10 €, loďka po jezeře k ostrovu
s kostelíkem - 6 €.
Soutěska Vintgar – 4 €.
Celje - hrad - 4 €, Pokrajinski muzej - dva objekty - 5 €.
Kamnik - Mali grad - kaple - 3 €.
Ljubljana - lanovka na hrad - 1 jízda - 4 €, muzeum a věž na
hradě + zp. Jízda lanovkou - 10 €.
Graz - Schlossberg - 1 jízda Schlossberglift - 1,4 €.
Mauzoleum včetně věže - 6 €.
Celková orientační částka na vstupy je cca 60 €.
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 ve večerních hodinách.
2. den – Dopoledne návštěva JULSKÝCH ALP. SOUTĚSKA
VINTGAR – romantická procházka podél divokých zurčících vod
řeky Vintgar. Návštěva městečka BLED, které se rozprostírá
kolem malebného Bledského jezera. V podvečer dojezd do
termálních lázní Snovik.
3. den – Prohlídka města LUBLAŇ – elegantní, půvabná
metropole Slovinska s pěkným centrem, nad kterým se vypíná
Ljubljanski grad. Odpoledne koupání v termálních lázních.
4. den – Výlet do městečka Kamnik a Kamnických Alp. KAMNIK
– hezké městečko na úpatí KAMNICKÝCH A SAVINJSKÝCH
ALP, které leželo na důležité obchodní cestě mezi Terstem
a Korutany. Návštěva údolí KAMNIŠKA BYSTRICA pod
vápencovými štíty Kamnických Alp. Procházka podél modrých
vod řeky Kamniška Bystrica.
5. den – Návštěva LOGARSKÉ DOLINY, která je nazývána
perlou SAVINJSKÝCH ALP a je jednou z nejkrásnějších
alpských dolin. Nad údolím se tyčí vysoké příkré a rozeklané
vrcholy. Procházka k VODOPÁDU RINKA. Odpoledne prohlídka
města CELJE, které se může pochlubit středověkým jádrem. Nad
městem na vysoké skále se tyčí zřícenina mohutného hradu.
6. den – Odjezd ze Slovinska, cestou zastávka v rakouském
městě GRAZ (Štýrský Hradec). Město Graz, metropole Štýrska,
bylo jedním z hlavních center vlády Habsburků. Půvabné
historické jádro Altstadt je zapsáno na seznamu kulturního
dědictví UNESCO a nyní je přeměněno v malebnou pěší zónu.
Návrat do Čech v pozdních večerních hodinách.

