BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 61
 SARDINIE, KORSIKA
č. záj. 265
1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7).
Při cestě metrem směrem z centra Prahy je nejlepší jet v
prvním vagónu, vystoupit po schodech nahoru a na konci
vestibulu se dát doleva (směr Bus dálková doprava, Bus
rekreační doprava), je potřeba pokračovat dále doleva a
obejít velkou travnatou plochu před stanicí metra a
parkovištěm busů MHD (přes travnatou plochu vede
několik vyšlapaných pěšin). Na Tomíčkovu ul., proti
budově T-mobile, na stanoviště č. 6 nebo 7 přijede Váš
autobus.
Čas odjezdu: 12.00 hod.

Odjezd z Čech je kalkulován s časovou rezervou, a proto
je třeba počítat s možnou delší dobou čekání na trajekt v
přístavu.
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu
autobusu.
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
CK si vyhrazuje právo změnit čas odjezdu a příjezdu
v případě, že lodní společnost změní lodní řád.
Návrat do Prahy bude v pozdních večerních hodinách (dle
aktuální situace po trase).

2. Doprava

3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle
aktuální situace.
Korsika:
Ubytování na Korsice je zajištěno 2x v kempu
l´Esplanade, Olmeto Plage. Ubytování je v krásné zátoce
v oblasti letoviska Propriano (8 km). Kemp l´Esplanade,
Olmeto Plage je umístěn ve svahu v lesoparku s přímým
přístupem k moři (150 - 400 m dle umístění chaty).
V kempu se nachází minimarket, kemp má vlastní písčitou
pláž (bez lehátek a slunečníků) a bazén (denně 10-19,
zákaz vstupu v šortkových plavkách).
Ubytování je v chatách, které mají 2 oddělené ložnice
(jedna menší ložnice většinou s patrovými postelemi, kde
jsou k dispozici dvě deky + 2 polštáře, jedna větší ložnice
s manželským dvojlůžkem, kde je k dispozici jedna velká
deka + 2 polštáře), kuchyňku a sociální zařízení. Chatky
se obsazují 4 osobami. Doporučujeme vlastní toaletní
papír, ručník. !!! Do chat je třeba vlastní ložní prádlo.
Chaty je potřeba zanechat na konci pobytu uklizené!!!
Doporučujeme místo povlečení vzít dvě prostěradla,
v některých ložnicích je jedna velká deka na manželské
dvojlůžko.
Doporučujeme baterku - ubytování na Korsice
probíhá pozdě večer.
Sardinie:
Na Sardinii (7 nocí) je ubytování zajištěno na severním
pobřeží v Isola Rossa v apartmánech Borgo Spiaggia,
které se skládají ze dvou 2lůžkových pokojů, obývacího
pokoje, kuchyňského koutu a příslušenství. Větší pokoj
mívá zpravidla manželské dvojlůžko, menší pokoj mívá
2 lůžka, někdy patrovou postel. Apartmány patří různým
majitelům, a proto jsou různorodého složení pokojů i
vybavení. Do apartmánů je třeba si vzít vlastní ložní
prádlo a zanechat je na konci pobytu uklizené.
V apartmánech nejsou k dispozici ručníky a toaletní papír,
doporučujeme redukci do zásuvky. Starobylá rybářská
osada Isola Rossa se nachází v zálivu Asinara na
severním pobřeží a nabízí klientům restaurace, bary,
pizzerii a diskotéku. Apartmány Borgo Spiaggia se
nacházejí v klidnějších obytných oblastech Isola Rossy,
převážně v blízkosti pláže a útesu. Vzdálenost od moře je
50 – 250 metrů. Nelze samostatně ubytovat trojici, ta
bude doplněna do čtveřice.
Upozorňujeme klienty na nutnost zaplatit na místě kauci
ve výši 30 €/os. Po příjezdu je nutno v apartmánech
zkontrolovat všechno vybavení, před odjezdem je nutno
bungalovy uklidit. V případě nedodržení podmínek se
kauce za apartmán nevrací!

je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení Příplatek: výběr ložnice v apartmánu (při ubytování na
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu Sardinii) – 350 Kč / os.
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc.
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 600 Kč (jen na vyžádání v CK,
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – Plzeň – Rozvadov v omezeném množství, příplatek na celou dobu pobytu).
– Innsbruck – Livorno nebo Janov – trajekt do Bastie.
Trajekt ze Sardinie do Itálie je v délce cca 8 hod.
Na trajektu při zpáteční cestě, která je přes noc, je 4. Stravování
možnost dokoupení 4 lůžkových kajut v ceně 600 Kč/os.
Počet kajut je omezen, kabiny objednejte, prosím, Při ubytování v kempu l´Esplanade na Korsice je v ceně
nejpozději do 31.3.2018.
zájezdu zahrnuta 2x polopenze. Jedná se o jednoduchou
stravu připravovanou na místě českou kuchařkou.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle Snídaně: většinou chléb nebo bagety, marmeláda,
momentálních podmínek.
pomazánka, káva, mléko, čaj. K večeři se vaří klasická

česká jídla (např. uzené, knedlík, zelí; rajská omáčka,
těstoviny, hovězí maso; čočka s párkem; bramborová
kaše, sekaná; rizoto apod.). Klienti si každý večer chodí
na apartmán, ve kterém bydlí kuchařka a připravuje
večeře, a dostávají večeři v termoboxu, ve kterém si ji
odnesou na svůj apartmán. Není možné společné
stravování v jídelně, protože zde nejsou žádné takovéto
vhodné prostory. Klienti zároveň vždy pro jeden apartmán
dostanou do hrnce polévku. K večeři je na závěr buchta
nebo sušenka. V každém apartmánu je mikrovlnná
trouba, ve které je možno si jídla přímo v termoboxech
přihřát. Termoboxy se nevrací.
Chaty na Korsice mají kuchyňský kout vybavený pro
přípravu jídel – k dispozici kávovar, plynový dvouvařič
s elektrickým zapalováním, mikrovlnná trouba, lednička,
příbory, hrnce, nádobí.
Stravování na Sardinii je vlastní. Apartmány na Sardinii
mají kuchyňský kout vybavený pro přípravu jídel.
Doporučujeme vzít si vlastní utěrky, mycí prostředky,
zápalky.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky, pevné boty pro pěší
vycházky. Plavky, 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, léky proti bolesti hlavy,
jodisol apod. a léky trvale užívané.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s
sebou zavazadla o váze do 15 kg !!!
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
tito 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
420 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)
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.
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se KORSIKA:
kterým budete cestovat, a celého data jeho platnosti. Bonifacio - plavba lodí - cca 17,5 – 19,5 € (v závislosti na
Toto zavedly lodní společnosti v létě 2016. Děkujeme. typu lodi a sezóně), schody krále Aragonského - 2,5 €,
kostel sv. Dominika - 2,5 €, vláček – 5 € zpáteční.

Ajaccio - Napoleonův dům - 8 €.
SARDINIE:
Roccia del Orso – 2 €, Nurag Losa – 3,5 €, Nurag
Albucciu – 2,5 €, Castelsardo hrad – 2 €, Codu Vecchiu –
2,5 €, Neptunova jeskyně – 13 €, Palmavera – 5 €,
Tharros + věž – 5 €, Santissima Trinita di Saccargia – 2 €,
Plavba na souostroví La Maddalena – 11 €.
Celková orientační částka na vstupy je cca 90 €.
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 v dopoledních hodinách.
2. den – Trajekt Livorno - Bastia. Cesta vnitrozemím
Korsiky. Cestou návštěva CORTE - starobylé bývalé
hlavní město ostrova s romantickými uličkami.
3. den – Dopoledne návštěva Napoleonova rodiště
AJACCIA. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA,
procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým
ostrovům“, které byly kdysi útočištěm pirátů.
4. den – Zastávka v typickém korsickém městečku
SARTENE. BONIFACIO - nejkrásnější a nejpůsobivější
město ostrova založené jako pevnost na vápencových
skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního
moře. Trajekt na Sardinii.
5. den – Odpočinkový den u moře.
6. den – CAPO D’ORSO - krátký výstup ke skalisku
ROCCIADELL’ORSO (ohromný erozí vymodelovaný
žulový blok připomínající medvěda). Odtud jsou krásné
výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena.
Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou
krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se stala
národním parkem. Trajektem možnost návštěvy městečka
LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým
náměstím. Návštěva městečka SANTA TERESA DI
GALLURA- příjemné letovisko s velmi krásným
romantickým středem i okolím.
7. den – SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA - jedna
z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii. SASSARI
- město zajímavé svým kontrastem moderního města
a středověkého jádra kolem katedrály. Severním
pobřežím
do
malebného historického městečka
CASTELSARDO. Městečko s hradem leží na mohutném
skalisku. Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko,
přístav i moře. V příkrých středověkých uličkách
nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace.
Podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla ROCCIA
D’ELEFANTE.
8. den – NURÁG LOSA – monumentální nurág, jeden
z nejhezčích na Sardinii s hlavní věží, baštou, kamennými
chýšemi a chodbami, postavený z ohromných čedičových
balvanů. STA. GIUSTA - bazilika z 11.-12. století

v pisánsko-lombardském
slohu.
THARROS
archeologický areál s podzemními a skalními hrobkami.
9. den – Odpočinkový den u moře. Odpoledne pro
zájemce pěší výlet ze Sta. Teresa di Gallura k nádherným
skaliskům na výběžku CAPO TESTA – ze zdejší žuly jsou
postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu
v Pise.
10. den – ALGHERO - malebný přístav mezi piniemi
a olivami
s katalánskou
tradicí.
PALMAVERA
prehistorická
památka.
Mys
CAPO
CACCIA
s Neptunovou jeskyní.
11. den – Cesta za dávnou historií Sardinie - prehistorické
hrobky
CODDU
VECHIU
a nurag
ALBUCCIU
u Arzacheny. COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží)
- přírodně zajímavé pobřeží na severovýchodě ostrova.
Návštěva městečka PORTO CERVO s krásným
přístavem. OLBIA - nejživější přístav. Noční trajekt do
Itálie.
12. den –Příjezd do Prahy v nočních hodinách.

