repelent, deštník, teplejší oblečení pro případ horšího
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K POZNÁVACÍM ZÁJEZDŮM STR. 53 počasí. Základní léky – acylpyrin, endiaron, paralen, léky



proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané.

ŘECKO – VELKÝ OKRUH AUTOBUSEM Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách,
č. záj. 247
může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
Řecko – dopolední hodiny, čas odjezdu bude upřesněn
dodatečně.
Předpokládaný odjezd z Prahy – ÚAN Florenc v 10.00 hod.
Z Prahy může být svoz do Brna linkou RegioJet, kde bude
přistaven hlavní zájezdový autobus.
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.

klášterů v Meteoře jsou nutná zahalená ramena, muži
dlouhé kalhoty, ženy delší sukně (ne kalhoty).
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna.
!!! Každý účastník může vézt s sebou zavazadlo o váze
do 15 kg umístěné v zavazadlovém prostoru + příruční
zavazadlo (menší taška nebo batůžek) v prostoru pro
cestující. !!!
Nejsou povoleny kartony s nápoji a zavazadla typu krosna.

Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 7. Cestovní doklady
autobusu.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na
základě platného cestovního pasu nebo občanského
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
2. Doprava
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
je zajištěna klimatizovaným autobusem s možností Ačkoliv povede přejezdová trasa přes území států, kde
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se postačuje pro vstup občanský průkaz, doporučujeme
do autobusu pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je cestovat na platný cestovní pas. Cestovní pas musí mít
přes noc.
platnost minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu.
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Brno - Bratislava – Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla
Maďarsko – Srbsko - Soluň.
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít
TRAJEKT:
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při
Cca v 17:00 hod. trajekt Patras – Ancona, připlutí do cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí EU
Ancony následující den cca ve 13.30 hod.
cestovní pas nebo občanský průkaz).
Možnost dokoupit při zpáteční cestě nocleh ve 4lůžkové Z České republiky lze vycestovat pouze s platným
kabině na trajektu (nutno objednat hned při podpisu cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské
smlouvy) za 800 Kč/os.
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
Při zpáteční cestě předpokládáme trajekt Patras – Ancona, lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz (jen
v ceně jsou polohovatelná sedadla.
se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 2000).
Plavba trvá cca 23 hodin, doporučujeme vzít si s sebou na Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
palubu menší zavazadlo s potřebnými věcmi pro plavbu.
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
!!! V průběhu plavby nelze jít do zavazadlového vlastní cestovní doklad při sobě!!!
prostoru autobusu. !!!
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup
Upozorňujeme,
že
zájezdový
BUS
je
vybaven cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není
dovolena chůze po busu.
8. Pojištění
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo a typ ubytování dle
aktuální situace.
7x ubytování v hotelu*** ve 2 - 3lůžkových pokojích s
příslušenstvím. Ubytování je většinou zajištěno: 1x v oblasti
Soluně, 1x v Kalambace, 2x v Athénách, 2x v Tolu a 1x v
Olympii.
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 900 Kč / os. (zde povinný při
nedoobsazení).
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze, ostatní
stravování je vlastní.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Jedny pevné boty na
prohlídky archeologických areálů. Plavky, klobouk a brýle
proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,

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.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny.
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 2019)
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 Řecku jsou poskytovány (zpravidla 50%)
slevy pro studenty s průkazkou ISIC, seniory nad 65 let a
děti do 18 let. Je nutné se prokázat dokladem, tento tedy
noste stále u sebe.
Agios Dimítrios - zdarma
Soluň – Bílá věž - 4 €
Meteora – 3 € / 1 klášter – nutné muži dlouhé kalhoty a
zahalená ramena, ženy delší sukni (ne kalhoty) a zahalená
ramena, předpokládá se návštěva tří klášterů
Delphy – 12 € s muzeem
Osios Loukas - 4 €
Athény: Akropolis (souhrnné vstupné i na další místa –
Agora, Římská agora, Olympeion, Dionýsovo divadlo celkem 6 památek) – 30 €
Mykény – 12 €
Epidauros – 12 €
Korint s muzeem - 8 €
Pevnost Náfplio - 8 €
Mystra - 12 €
Olympia s muzeem - 12 €
Hrad Toron - 4 €
Jízdné v Athénách - 1,4 € / 90 min.
Celková orientační částka na vstupy je cca 160 €.
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 ČR v dopoledních hodinách.
2. den - SOLUŇ (UNESCO) - druhé největší město Řecka pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské
kostely aj.
3. den - Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na
vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika z 6ti
klášterů např.: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou.
4. den - Památník u THERMOPHYL (Thermopylský
průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný
Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos Athénin chrám. Klášter OSIOS LOUKAS - po
architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba
Řecka.
5. den - ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním
Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké,
Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
6. den - Odjezd na poloostrov PELOPONÉS “kolébka
civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se
zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta,
Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším
divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) –
významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový
komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.
7. den - Pobyt u moře, individuální volno. V podvečerních
hodinách návštěva elegantního NAFPLIA – mramorem
dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav.
Návrat na ubytování.
8. den - Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším
městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) –
architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka
opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů
a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGETOS na
ubytování.
9. den - OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek
náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden
ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické
muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém
Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění
v Patrasu na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
10. den- Vylodění v Itálii, jízda přes Itálii.
11. den - Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

