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ŘECKO LETECKY

Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na

č. záj. 250 základě platného cestovního pasu nebo občanského

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Řecko letecky - čas odletu bude upřesněn cca 7-10 dní
před zájezdem. V pokynech k zájezdu budou také
upřesněny váhové limity zavazadel pro leteckou přepravu.
Letecká doprava bude zajištěna na trase Praha – Soluň –
Praha.
2. Doprava
Doprava je zajištěna řeckým autobusem nebo minibusem
(dle počtu klientů), nelze zakupovat nápoje během cesty.
3. Ubytování

7. Cestovní doklady

průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
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 tito
zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.

Ubytování je zajištěno 10x v hotelu*** ve 2lůžkových
pokojích. Předběžně na místech 1x Kalambaka, 1x Delfy,
2x
Olympie,
5x
oblast
Athén
(u
moře)
a
1x Soluň.
Pobytová taxa: upozorňujeme, že je na každém hotelu
nutné zaplatit pobytovou taxu – celkem 15 € / pokoj (je 8. Pojištění
jedno, jestli 1lůžkový nebo 2lůžkový).
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
Příplatek:
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
1/1 pokoj - 5 200 Kč (zde povinný při nedoobsazení).
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
4. Stravování
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
V ceně zájezd je 10x polopenze. Nápoje nejsou v ceně připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději
večeří zahrnuty, klienti si je hradí na místě sami.
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 590 Kč / os.
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže
5. Důležité osobní věci
uvedené informace:
Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
den nápoje v dostatečném množství s sebou, na začátku rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
zájezdu většinou není možnost si je zakoupit.
www.ckmayer.cz/pojisteni
nebo
na
požádání
obdržíte
Doporučujeme vzít s sebou redukci do zásuvky - běžně lze
používat holicí strojky, nabíječky pro mobily, fotoaparáty. knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
případně na začátku zájezdu od průvodce.
Nelze použít tříkolíkové zástrčky.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na
začátku zájezdu od průvodce.
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):
Jedny pohodlné boty na prohlídky, vhodné jsou pevnější Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
boty,
botasky,
trekové
sandály
na
prohlídky Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
archeologických areálů. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent, státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí. přechodný pobyt.
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky - Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
Upozorňujeme, že pro návštěvu klášterů je nutné mít: - Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukni (ne kalhoty) a následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků
úrazu
alespoň krátký rukáv, ne odhalená ramena.
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
v zahraničí) – 300 Kč / den
6. Zabalení zavazadel
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity osoby – 1 000 000 Kč
zavazadel budou upřesněny v konečných pokynech dle - Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
letecké společnosti.
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 40 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 40 000 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
Program zájezdu:
Vám poradí, jak dále postupovat.
1. den – Odlet z Prahy do Řecka (Soluň). Přejezd do
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské oblasti Kalambaky na nocleh.
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
2. den - Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na
vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika
9. Orientační ceny vstupného
klášterů. Přejezd do oblasti Delf.
3. den - Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný
(z roku 2019)
Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
Athénin chrám. Dojezd do Olympie.
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze
4. den - OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna
náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden
místa ve městech musí být realizována, záleží na
ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické
vedení prohlídky jednotlivými průvodci a individuálním
muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém
výběru každého klienta.
Řecku.
5. den - Prohlídka poloostrova PELOPONÉS “kolébka
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se
průkazku ISIC, na některých památkách mají vstup zdarma
zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octavin chrám, Odeion).
a na ostatních výraznou slevu.
EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství
Důchodci ze zemí EU mají na některých památkách slevu
Asklépia s největším divadlem. Starobylé MYKÉNY
50%, je nutné se prokázat platným cestovním dokladem.
(UNESCO) – opevněný palácový komplex s proslulou Lví
bránou, Královský palác aj. NAVPLIO – elegantní malebné
Meteora (Meteoron a Varlaam) – každý klášter 3 €,
městečko pod pevností s nádhernou polohou, mramorem
absolvují se většinou 2-3 kláštery - nutné muži dlouhé
dlážděné chodníky, přístav.
kalhoty, ženy delší sukni (ne kalhoty).
6. den - ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která si
Delphy - 12 € s muzeem, 6 € - jednotlivý vstup.
z dob své největší slávy zachovala množství památek.
Athény: Akropolis (souhrnné vstupné i na další místa Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica,
Agora, Římská agora, Olympeion) - 30 €, Národní
chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, aj.
archeolog. muzeum - 10 €
7. den – Volný den. MOžnost fakultativního výletu na
Mykény - 12 €, Epidauros - 12 €
ostrovy: ostrov HYDRA, který si zachovává původní
Olympia - 12 €
atmosféru a je rájem pěších turistů. Ostrov pistácií AIGINA,
Navplio – pevnost – 8 €
POROS s krásnými plážemi i archeologickými nalezišti.
Soluň (pouze v případě pozdějšího odletu a prohlídky
8. den – Volný den.
města): Agios Dimítrios – zdarma, Bílá věž – 4 €.
9. den – Volný den.
10. den – Dopoledne koupání u more, v poledne odjezd do
Celková orientační částka na vstupy je cca 100 € dále cca Soluně.
70 € na ostatní výdaje. Příplatek 170 EURO se vybírá až na 11. den - Odlet do Prahy. V případě odpoledního letu
místě v Řecku (tato částka zahrnuje vstupy do vybraných
návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - druhé největší město
objektů, bakšiš pro řidiče autobusu a platbu za místního
Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda,
průvodce ve vybraných navštívených areálech). Pokud
byzantské kostely aj.
bude někde uplatněna sleva (student, důchodce), průvodce
to klientovi v závěru zájezdu zúčtuje a přeplatek vrátí.
Fakultativní lodní výlet Hydra a Aigina - cca 90 € / os (není
zahrnuto ve výše uvedeném).
Prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o tento lodní výlet
nejpozději 14 dní před odletem. Děkujeme.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Letecké zájezdy se uskuteční při minimálním počtu
26 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.
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absolvují se většinou 2-3 kláštery - nutné muži dlouhé
dlážděné chodníky, přístav.
kalhoty, ženy delší sukni (ne kalhoty).
6. den - ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která si
Delphy - 12 € s muzeem, 6 € - jednotlivý vstup.
z dob své největší slávy zachovala množství památek.
Athény: Akropolis (souhrnné vstupné i na další místa Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica,
Agora, Římská agora, Olympeion) - 30 €, Národní
chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, aj.
archeolog. muzeum - 10 €
7. den – Volný den. MOžnost fakultativního výletu na
Mykény - 12 €, Epidauros - 12 €
ostrovy: ostrov HYDRA, který si zachovává původní
Olympia - 12 €
atmosféru a je rájem pěších turistů. Ostrov pistácií AIGINA,
Navplio – pevnost – 8 €
POROS s krásnými plážemi i archeologickými nalezišti.
Soluň (pouze v případě pozdějšího odletu a prohlídky
8. den – Volný den.
města): Agios Dimítrios – zdarma, Bílá věž – 4 €.
9. den – Volný den.
10. den – Dopoledne koupání u more, v poledne odjezd do
Celková orientační částka na vstupy je cca 100 € dále cca Soluně.
70 € na ostatní výdaje. Příplatek 170 EURO se vybírá až na 11. den - Odlet do Prahy. V případě odpoledního letu
místě v Řecku (tato částka zahrnuje vstupy do vybraných
návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - druhé největší město
objektů, bakšiš pro řidiče autobusu a platbu za místního
Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda,
průvodce ve vybraných navštívených areálech). Pokud
byzantské kostely aj.
bude někde uplatněna sleva (student, důchodce), průvodce
to klientovi v závěru zájezdu zúčtuje a přeplatek vrátí.
Fakultativní lodní výlet Hydra a Aigina - cca 90 € / os (není
zahrnuto ve výše uvedeném).
Prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o tento lodní výlet
nejpozději 14 dní před odletem. Děkujeme.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Letecké zájezdy se uskuteční při minimálním počtu
26 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.
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ŘECKO LETECKY

Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na

č. záj. 250 základě platného cestovního pasu nebo občanského

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!
Řecko letecky - čas odletu bude upřesněn cca 7-10 dní
před zájezdem. V pokynech k zájezdu budou také
upřesněny váhové limity zavazadel pro leteckou přepravu.
Letecká doprava bude zajištěna na trase Praha – Soluň –
Praha.
2. Doprava
Doprava je zajištěna řeckým autobusem nebo minibusem
(dle počtu klientů), nelze zakupovat nápoje během cesty.
3. Ubytování

7. Cestovní doklady

průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
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 tito
zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.

Ubytování je zajištěno 10x v hotelu*** ve 2lůžkových
pokojích. Předběžně na místech 1x Kalambaka, 1x Delfy,
2x
Olympie,
5x
oblast
Athén
(u
moře)
a
1x Soluň.
Pobytová taxa: upozorňujeme, že je na každém hotelu
nutné zaplatit pobytovou taxu – celkem 15 € / pokoj (je 8. Pojištění
jedno, jestli 1lůžkový nebo 2lůžkový).
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
Příplatek:
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
1/1 pokoj - 5 200 Kč (zde povinný při nedoobsazení).
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
4. Stravování
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
V ceně zájezd je 10x polopenze. Nápoje nejsou v ceně připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději
večeří zahrnuty, klienti si je hradí na místě sami.
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 590 Kč / os.
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže
5. Důležité osobní věci
uvedené informace:
Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
den nápoje v dostatečném množství s sebou, na začátku rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
zájezdu většinou není možnost si je zakoupit.
www.ckmayer.cz/pojisteni
nebo
na
požádání
obdržíte
Doporučujeme vzít s sebou redukci do zásuvky - běžně lze
používat holicí strojky, nabíječky pro mobily, fotoaparáty. knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
případně na začátku zájezdu od průvodce.
Nelze použít tříkolíkové zástrčky.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na
začátku zájezdu od průvodce.
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):
Jedny pohodlné boty na prohlídky, vhodné jsou pevnější Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
boty,
botasky,
trekové
sandály
na
prohlídky Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
archeologických areálů. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent, státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí. přechodný pobyt.
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky - Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
Upozorňujeme, že pro návštěvu klášterů je nutné mít: - Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukni (ne kalhoty) a následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků
úrazu
alespoň krátký rukáv, ne odhalená ramena.
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
v zahraničí) – 300 Kč / den
6. Zabalení zavazadel
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity osoby – 1 000 000 Kč
zavazadel budou upřesněny v konečných pokynech dle - Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
letecké společnosti.
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 40 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 40 000 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
Program zájezdu:
Vám poradí, jak dále postupovat.
1. den – Odlet z Prahy do Řecka (Soluň). Přejezd do
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské oblasti Kalambaky na nocleh.
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
2. den - Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na
vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika
9. Orientační ceny vstupného
klášterů. Přejezd do oblasti Delf.
3. den - Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný
(z roku 2019)
Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
Athénin chrám. Dojezd do Olympie.
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze
4. den - OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna
náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden
místa ve městech musí být realizována, záleží na
ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické
vedení prohlídky jednotlivými průvodci a individuálním
muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém
výběru každého klienta.
Řecku.
5. den - Prohlídka poloostrova PELOPONÉS “kolébka
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se
průkazku ISIC, na některých památkách mají vstup zdarma
zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octavin chrám, Odeion).
a na ostatních výraznou slevu.
EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství
Důchodci ze zemí EU mají na některých památkách slevu
Asklépia s největším divadlem. Starobylé MYKÉNY
50%, je nutné se prokázat platným cestovním dokladem.
(UNESCO) – opevněný palácový komplex s proslulou Lví
bránou, Královský palác aj. NAVPLIO – elegantní malebné
Meteora (Meteoron a Varlaam) – každý klášter 3 €,
městečko pod pevností s nádhernou polohou, mramorem
absolvují se většinou 2-3 kláštery - nutné muži dlouhé
dlážděné chodníky, přístav.
kalhoty, ženy delší sukni (ne kalhoty).
6. den - ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která si
Delphy - 12 € s muzeem, 6 € - jednotlivý vstup.
z dob své největší slávy zachovala množství památek.
Athény: Akropolis (souhrnné vstupné i na další místa Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica,
Agora, Římská agora, Olympeion) - 30 €, Národní
chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, aj.
archeolog. muzeum - 10 €
7. den – Volný den. MOžnost fakultativního výletu na
Mykény - 12 €, Epidauros - 12 €
ostrovy: ostrov HYDRA, který si zachovává původní
Olympia - 12 €
atmosféru a je rájem pěších turistů. Ostrov pistácií AIGINA,
Navplio – pevnost – 8 €
POROS s krásnými plážemi i archeologickými nalezišti.
Soluň (pouze v případě pozdějšího odletu a prohlídky
8. den – Volný den.
města): Agios Dimítrios – zdarma, Bílá věž – 4 €.
9. den – Volný den.
10. den – Dopoledne koupání u more, v poledne odjezd do
Celková orientační částka na vstupy je cca 100 € dále cca Soluně.
70 € na ostatní výdaje. Příplatek 170 EURO se vybírá až na 11. den - Odlet do Prahy. V případě odpoledního letu
místě v Řecku (tato částka zahrnuje vstupy do vybraných
návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - druhé největší město
objektů, bakšiš pro řidiče autobusu a platbu za místního
Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda,
průvodce ve vybraných navštívených areálech). Pokud
byzantské kostely aj.
bude někde uplatněna sleva (student, důchodce), průvodce
to klientovi v závěru zájezdu zúčtuje a přeplatek vrátí.
Fakultativní lodní výlet Hydra a Aigina - cca 90 € / os (není
zahrnuto ve výše uvedeném).
Prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o tento lodní výlet
nejpozději 14 dní před odletem. Děkujeme.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Letecké zájezdy se uskuteční při minimálním počtu
26 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.

