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K ZÁJEZDŮM STR. 64


APULIE A KALÁBRIE

č. záj. 269

1. Odjezdy – čtěte pozorně!
Stanoviště: Praha – Ústřední autobusové nádraží Florenc,
číslo nástupiště bude upřesněno v pokynech před
zájezdem. Florenc je přestupní stanice metra C a B. Výstup
směr ÚAN Florenc je ze stanice metra dobře značený.
Předpokládaný čas odjezdu bude v 9.30 hod., čas a místo
odjezdu budou upřesněny v pokynech cca 2 týdny před
zájezdem.
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.
2. Doprava

případně čerstvé rohlíčky croissant, často jen ve stoje v
baru, cestou do práce.
Co odbydou u snídaně, o to víc si Italové dopřejí během
polední siesty. Oběd - il pranzo - sestává většinou z
několika chodů, zvlášť když je slavnostnější: po předkrmu
„antipasto“ následují těstoviny „il primo“ (tj. první chod, jen
výjimečně se podává místo těstovin polévka). Kromě
těstovin je výtečným předkrmem Bruschetta, což je topinka
potřená česnekem a olivovým olejem, zdobí jí plátky
rajčete, Suppli, malé smažené rýžové kuličky plněné
mozzarellou nebo Fiori di zucca e carciofi fritti, cuketa v
těstíčku a smažené artyčoky. Hlavním chodem (il secondo)
je potom nějaké maso nebo ryby. Uveďme například Filetti
di baccala, smažené řezy z tresky nebo Saltimbocca alla
Romana, římská specialita, telecí s parmskou šunkou a
šalvějí. Potom následuje sladký dezert „dolce“, sýr
„formaggio“ nebo ovoce „frutta“ či zmrzlina „gelato“. Pokud
se podává k masu příloha, bývají to většinou vařené nebo
opečené brambory – patate bollite, patate fritte, naprosto
běžnou přílohou je i v Itálii bílý chléb, který se zde jí
prakticky všude a ke všemu. Rýže se používá v italské
kuchyni většinou jen v podobě rizota. Italové při jídle
zásadně nikdy nespěchají, takže oběd se může prodloužit
na dvě i více hodin. Oběd se podává později než u nás,
obvykle mezi jednou a třetí hodinou odpolední. Většina Italů
však obědvá doma, kde se setkává s celou rodinou.
Pracovní doba se tím pochopitelně prodlouží až do
večerních hodin, ale to Italům nevadí, protože si večer
patřičně „natáhnou“. Večeře - la cena - se podává nejdříve
od 19:30 hodin a bývá podstatně jednodušší než oběd.
Velmi často to bývají ryby, pizza nebo zeleninová jídla.

je zajištěna dálkovým autobusem s klimatizací s možností
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Konzumace teplých
nápojů je možná pouze mimo bus. Doporučujeme se do
autobusu pohodlně obléci, protože jízda zpět je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Praha – České Budějovice
– Dolní Dvořiště – Linz – Salzburg – Villach - Benátky –
Ancona - Bari.
Orientační čas návratu do Prahy (dle aktuální dopravní
situace po trase) – polední hodiny.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle
momentálních podmínek.
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je
vybaven Kde se rychle a levně najíst?
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není Spaghetteria - jídelna, ve které se prodává pastasciutta,
dovolena chůze po busu.
což je obecný výraz pro těstovinová jídla. Obvykle se jí ve
3. Ubytování
stoje, případně na barových židlích, máte zde výběr z
Ubytování je zajištěno 8x v hotelích kategorie 3* ve několika jídel včetně špaget, kuřete, pizzy ... Snack bar občerstvení jako ve všech "šnecích". Paninoteca - nabízí
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.
Předpokládané schéma ubytování: 1X Bari, 1x oblast velký výběr obložených bílých chlebů. Mnohem levnější než
Alberobello, 2x poloostrov Salento, 4x letovisko Capo jednotlivé chody bývají často turistická menu, nabízená za
Vaticano, 1x oblast Paestum, 1x hotel u Říma.
pevnou cenu. Levná pizza -tyto pizzerie mají výhodu také v
Příplatek: 1/1 pokoj – 5 890 Kč (povinný pro samostatně ceně. Ušetříte také za obsluhu. Pokud jdete do restaurace,
cestující klienty při nedoobsazení).
platí každý host ještě za usazení k prostřenému místu u
Cena nezahrnuje pobytovou taxu ve výši cca 10 € / os. stolu. Cena je různá, většinou 2 eura. Nejdražší jsou v
restauracích nápoje. Zpravidla nejlevnější je stolní víno,
celkem, splatná na místě.
které nebývá většinou špatné, v kombinaci s obyčejnou
4. Stravování
vodou, kterou si necháte přinést v karafě. Minerálky a jiné
V ceně zájezdu je zahrnuta 8x kontinentální snídaně, nealkoholické nápoje jsou nesrovnatelně dražší. Je dobré
ostatní stravování je vlastní.
dát si velkou láhev vody, protože při obědě a večeři ji v
horkých dnech určitě vypijete. Pokud jdete do restaurace
Příplatky:
8x večeře - 1 690 Kč / os. Večeře jsou servírované, formou na oběd či večeři, většinou se očekává, že necháte
3chodového menu.
číšníkovi spropitné, ve výši 10% placené částky.
Nebo jen 4x večeře při ubytování v Capo Vaticano –
890 Kč / os.
ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ V EURECH
Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty.
Chléb 1 kg
2 – 4,9
Pečivo světlé 1 kg
1,4 - 3,8
STRAVOVÁNÍ V ITÁLII
Máslo 0,25 kg
1,1 – 2
Na rozdíl od nás, kteří máme zažitou zásadu dobře se ráno
Sýry 10 dkg
0,6 – 1,5
nasnídat, Italové snídají velmi skromně - dají si jen kávu a
Jogurt
0,25 - 1,4

Mléko 1 l
Těstoviny 0,5 kg
Rýže 1 kg
Cukr 1 kg
Vejce 6 ks
Ovoce 1kg
Brambory 1 kg
Balená voda 1,5 l
Fanta, Sprite, Coca cola 1 l
Juice, nektar 1 l
Káva 250 g
Víno 1 l
Pivo 0,5 l
Šunka parmská 10 dkg
Párky 1 kg
Salám suchý 10 dkg
Kuře 1 kg
Hovězí maso 1 kg
Zmrzlina
Rychlé občerstvení
1. chod (těstoviny)
2. chod (maso 100g)
(ryby 1 porce)
(gril. kuře celé)
Přílohy (zelenina 100g)
Piadina - cassoni
Pizza velká
Pizza al taglio (krájená)
Panini - obložené bagety
Tramezzino
Restaurace
1. chod (těstoviny, polévka)
2. chod (maso, ryby)
Salát − isalata mista
Přílohy (špenát, hranolky)
Víno 0,5 l
Nápoje minerálka láhev
Nápoje Fanta, Cola 0,3 l
Turistické menu s masem
Turistické menu s rybou

0,5 - 1,2
0,3 - 2
0,92 - 1,3
0,87 - 1,5
0,5 - 0,9
0,85 - 3
0,5 - 1,5
0,18 - 1,2
1 - 2,3
0,75 – 1,5
1,1 - 2,2
1 - 1,5
0,4 - 1,5
1,7- 2,4
3 - 5,5
0,8 - 2
2,6 – 3,3
4-9
1-3
3 - 3,5
2 - 2,5
3,5 - 4,5
5-6
1 - 1,2
1,8 - 4
2,7 - 7
1 - 1,5
1,7 - 3,5
1,85 - 3,5
4 - 8,5
6 - 15
2,5 - 6
2-5
3,5 - 6
0,9 - 2
1,8 - 3
10 - 12
14 - 16

5. Důležité osobní věci
Doporučujeme s sebou redukci do zásuvky, nelze
použít naše elektrické spotřebiče.
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevnější turistické
boty na pěší vycházky a prohlídky archeologických areálů.
Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s
ochr. faktorem, repelent, deštník nebo pláštěnku, teplejší
oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky –
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol
apod. a léky trvale užívané.
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách,
může se Vám stát, že nebudete vpuštěni dovnitř.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude
naložena).
Na základě zkušeností s dosavadními zájezdy, kdy nebylo
možno uložit enormní množství (mnohdy zbytečných)
zavazadel, jsme nuceni Vás žádat o rozumné omezení.
!!! Každý účastník může vézt zavazadla o váze do
20 kg. Nevozte balené vody, kartony piv apod.

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.
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 (nejpozději
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 390 Kč / os.
Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně,
tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu
v zahraničí.
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
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný
zájezd mohl být neprodleně stornován.
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 2020)
Průvodce nesmí v areálech poskytovat výklad, ten
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna
místa musí být realizována, záleží na vedení prohlídky
jednotlivými průvodci a individuálním výběru každého
klienta.
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC. Upozorňujeme, že Itálie zrušila k červenci
2014 veškeré seniorské slevy.
Výlet místní dopravou do Matery: cca 25€
Matera: návštěva jeskynního obydlí 3,5€
Castel del Monte: interiér 10€
Alberobello: návštěva trulli 1€
Salento: bárka s exkurzí po jeskyních cca 25€
Stromboli: lodní výlet cca 50€
Reggio: archeologické muzeum 8€
Gerace: turist. vláček 2€
Gerace: katedrála 3€
Maratea: socha 1€
Paestum: místní doprava cca 8€
Paestum: vstupné cca 12€
Celková orientační částka na vstupy je cca 150 €.
Doporučujeme též nějaká drobná € na toalety, které jsou
zpravidla zpoplatněny 0,70 €.
Fakultativní výlet 7. den - 550 Kč / os. (při min. počtu
20 os.).
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.
Heydukova 6, 180 00 Praha 8
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575
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 - V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den - Ráno příjezd do BARI, metropole Apulie.
Fakultativní výlet k záhadnému hradu CASTEL DEL
MONTE (UNESCO), a do města MATERA (UNESCO),
výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi.
3. den - Prohlídka ALBEROBELLA, pohádkového města
s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb. Barokní
město LECCE, jedinečná architektura, bazilika Santa
Croce, římské památky. OTRANTO (UNESCO), malebné
historické centrum, které svírají středověké hradby.
Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky
k bauxitovému jezírku.
4. den - Okruh po POLOOSTROVĚ SALENTO, který na
mapě představuje podpatek „italské boty“. Procházka
k majáku
na
OTRANTSKÉM
MYSU.
Zastávky
v SOUTĚSCE CIOLO a na MYSU LEUCA, kde stojí poutní
bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na
rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu
bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání
v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má
exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer
zastávka v GALLIPOLI, fakult. nákup a ochutnávka
místního olivového oleje.
5. den - Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého
řeckého města METAPONTUM, kde se zčásti dochoval
dórský chrám. Prohlídka typického horského městečka
MORANO CALABRO, se spletí středověkých uliček
a výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti
CAPO VATICANO na pobřeží Tyrhénského moře na
jihozápadě Kalábrie.
6. den - Pobyt u moře, volno v CAPO VATICANO,
úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu
s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne
pro zájemce půldenní fakultativní výlet lodí za erupcemi
činné sopky na ostrově STROMBOLI, které budeme
pozorovat z lodě po setmění (cca 50 Eur).
7. den - Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po
Kalábrii
podél
nejjižnějšího
pobřeží
Apeninského
poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda
z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou
pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií
i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město
REGGIO
DI
CALABRIA
s nejkrásnější
italskou
promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové
sochy válečníků), městečko duchů
PENTEDATTILO,
pobřeží Jónského města a středověké normanské město
na skále GERACE.
8. den - Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na
romantické útesy Capo Vaticano.
9. den - Prohlídka malebného městečka TROPEA, které je
pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad
mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“,
ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja.
Zastávka nad malebným městečkem MARATEA, výjezd ke
gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem.
Přejezd na ubytování do Paesta.
10. den - Pobyt u moře nebo volno v PAESTU, variantně
odjedeme
místní
dopravou
k prohlídce
jedinečně
zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu.
Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.
11. den - Příjezd do ČR v poledních hodinách.

