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BOSNA A HERCEGOVINA č. záj. 293

1. Odjezdy - čtěte pozorně!
Čas odjezdu budou upřesněny v pokynech k zájezdu
cca 14 dní před odjezdem.
Předpokládaný odjezd z Prahy – Nových Butovic ve
večerních hodinách (cca 22 hod.).
Stanoviště: Praha – od stanice metra B - Nové
Butovice, zastávka busu (nad metrem) na Bucharově ul.
V metru je nejlépe jet v prvním vagonu, vystoupíte po
schodech směr Petržílkova ulice, Bus, Taxi, Bus Motol,
Bavorská. Proti výstupu z vestibulu metra jsou eskalátory
směr Petržílkova ul., Bucharova ul., Zájezdová doprava.
Jimi vyjedete přímo na Bucharovu ul., kde je Vaše
odjezdové místo. Zastávka se nachází před plzeňskou
pivnicí PUB. Vedle ní jsou další restaurace Allfresh a
Gourmet House.

Orientační čas návratu zpět do Prahy (dle aktuální
dopravní situace po trase) - v dopoledních hodinách
(Praha kolem 10-11.hod.).
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni
používat s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy
není dovolena chůze po busu.
3. Ubytování
Ubytování je zajištěno 3x v 3* hotelu v Mostaru ve
2lůžkových pokojích a 4x v 3* hotelu v letovisku Neum ve
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.
Příplatek: 1/1 pokoj – cena bude upřesněna (povinný
při nedoobsazení)
4. Stravování
V ceně zájezdu je 7x polopenze. Nápoje nejsou v ceně
večeří, každý účastník si je hradí na místě sám.
5. Důležité osobní věci
Jedny pohodlné boty na prohlídky a 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. Doporučujeme boty
do vody.
Do kostelů není vhodné chodit s holými rameny a v
šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštěni
dovnitř.
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 maximální váze 20 kg/os.

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst po trase
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.
2. Doprava
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do
autobusu pohodlně obléci, protože jízda je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Plzeň – Praha – České
Budějovice – Záhřeb – Jajce.
V katalogu došlo k tiskové chybě, nástup v Brně není
možný, pojede se z Prahy na České Budějovice a Dolní
Dvořiště.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.

7. Cestovní doklady
Občan ČR může cestovat do Bosny i Hercegoviny na
základě platného cestovního pasu nebo občanského
průkazu (jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od
července 2000). Doporučujeme cestovat spíše na
cestovní pas, ale můžete i s OP, jen přechod hranic
může být trochu složitější. Nelze 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.
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.
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se
kterým budete do Bosny cestovat.

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.
Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu.
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 nebo na začátku zájezdu od průvodce.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod číslem smlouvy
1360500086. Každý účastník si musí před začátkem
zájezdu tuto kartičku pojištění vytisknout, nebo alespoň
vyfotit do telefonu, a napsat na ni své jméno.

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)
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.
Místní měna v Bosně a Hercegovině je Bosenská
konvertibilní marka. Kurz: 1 € = cca 2 BAM, 1 BAM =
13,138 Kč (29.10.2021), někdy se označuje jako KM.
Možnost
výměny
bude
první
den
omezená,
doporučujeme výměnu v ČR. Někteří provozovatelé
služeb preferují platby v eurech, někteří v BAM.
Mostar: Karađoz-begova mešita s výstupem na minaret –
15 BAM
Kravice - vodopád 10 BAM
Blagaj – dervišský klášter 5 BAM
Čitluk – exkurze ve špičkovém vinařství s ochutnávkou
vín cca 10 EUR
Stolace – nekropole Radimlja 2 BAM
Výlet na Korčulu - cca 20 EUR
Hutovo Blato – plavba po mokřadech cca 6 EUR
Sarajevo: Vijecnica (radnice) – 5 BAM, Gazi Husrevbegova mešita - 2 BAM, Tramvaj - 1,6 BAM / 1 cesta,
lanovka 20 BAM.

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

Celková orientační částka na vstupy je cca 140 BAM, tj.
celkem cca 70 €.
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: Odjezd v odpoledních hodinách po trase Plzeň –
Praha - České Budějovice. Cesta okolo Záhřebu a Splitu.
2. den: Odpoledne dorazíme do MOSTARU, jedinečného
města, plného orientální exotiky i nefalšované romantiky.
Mostar dosud řeka Neretva rozděluje na křesťanskou
(chorvatskou) a muslimskou (bosňáckou) část. Nejvýrazněji
bylo toto rozdělení patrné během občanské války v letech
1992-1995, kdy utrpěly škody i zdejší stavby a památky.
Slavný Stari most, zničený Chorvaty, se začal rekonstruovat
hned po válce a rok po otevření byl zapsán na seznam
UNESCO. Starou tradici – skákání odvážných mladíků z
mostu do řeky – tu změnili na turistický cíl. Uvidíme i řadu
dalších památek – Křivý most, starý bazar s plejádou
krámků a řemeslných dílniček, tradiční turecké domy – a
budete moci dokonce vystoupat na ochoz minaretu mešity
Mehmed Karadoz či dát si pravou bosenskou kávu ve
starých tureckých lázních. Ubytování v Mostaru, procházka
po městě, večeře, nocleh (3 noci na stejném místě).
3. den: Snídaně. Milovníci přírody či romantiky budou
nadšeni návštěvou přírodního parku HUTOVO BLATO. Ten
má skoro 7500 ha močálů, vody i pevné země s převýšením
až 430 m. Na rozsáhlých mokřadech hnízdí cca 240 druhů
vodních ptáků, ale je zde evidován i velký výskyt vodních
rostlin, obojživelníků a hmyzu. Malebná zákoutí řeky Krupy
s větvovím odumřelých stromů, nořících se po ránu z mlhy,
působí až mysticky. Vydáme se tuto krásu pozorovat
zblízka – projížďkou na člunu při fotosafari. V horkém
poledním slunci se přesuneme k osvěžujícím KRAVICKÝM
VODOPÁDŮM, kde se můžete zchladit koupáním.
Překrásné,
120
metrů
široké
a 27 metrů vysoké vodopády potěší svou scenérií i
neplavce. Po osvěžení těla se budeme věnovat duši, a to v
nejznámějším poutním místě Balkánu – MEDŽUGORJE.
Ačkoli katolická církev dosud stále zkoumá události zjevení
z let 1981 a 1984, poutníci zdejší svatyni navštěvují rádi.
Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet do okolí Mostaru.
BLAGAJ – magické místo pro milovníky přírodních scenérií,
architektury i historie. Neuvěřitelně silný pramen řeky Buny,
který vyvěrá s průtokem 40 tisíc litrů za minutu pod vysokou
skálou, zaujal už v 16. století muslimské derviše, kteří si zde
postavili klášter. Nádherně klidné místo přináší odpočinek i
zamyšlení. Možnost návštěvy kláštera nebo výstupu na
ruinu Stepjan Grad na skále s vyhlídkou do údolí. Právě na
tomto hradě žil první „herzog“ Stepjan Kosač, od něhož se
odvozuje název Hercegovina. Jeho dcera Katarina
KosačaKotromanić se provdala za bosenského prince, a tím
byly spojeny Bosna a Hercegovina. Pravoslavní mniši si pro
klášter ŽITOMISLIĆI vybrali místo jen o kousek dál, u řeky
Neretvy. Bohužel jej ve 20. století postihla hned dvě
zničující období (2. světová válka a občanská válka), ale
původní část kostela se zachovala a zbytek kláštera prošel
rekonstrukcí. Odpoledne strávíme poněkud méně duchovní
činností – vydáme se do slavné vinařské oblasti ČITLUK.
Tato krasová plošina je zvána též Brotnjo a je kolébkou
vinohradnictví a vinařství Bosny a Hercegoviny. Dominují jí
hned dvě odrůdy – Blatina a Žilavka (známá též jako
Mostarka). Prohlédneme si jedno z vinařství a ochutnáme
zdejší nejen tekuté produkty, protože víno se tu koštuje se
sýrem, sušenou šunkou a chlebem. Poté se projedeme i
projdeme mezi zvláštními, kamennými či „pouštními“
vinicemi. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
5. den: Snídaně. Po snídani opustíme Mostar a vydáme se
k moři. Cestou navštívíme několik mimořádně zajímavých
míst. Oblast STOLACE přitahuje lidi již od prehistorických
dob díky svému středomořskému kouzlu, dobré vodě, klidné
obloze a harmonii přírodních krás. Ilyrové a řečtí námořníci,
římští patriciové, gotičtí útočníci z východu, slovanští vysocí
hodnostáři, osmanští šlechticové, benátští vojáci, rakousko-

maďarští guvernéři – ti i mnozí další zanechali své stopy v
této oblasti. Středověké pohřebiště RADIMLJA překvapí jak
svým rozsahem, tak krásou. Náhrobky z bílého kamene září
do dálky, zatímco zblízka udivují obrazci a nápisy na
kamenných deskách. Celkem 133 náhrobků pochází ze
13.–15. století a připomínají sekty Bogomilů. V údolí
Neretvy se nachází další opora v obraně proti Osmanům –
město POČITELJ. Pod pevností krále Tvrtka se brzy začalo
rozrůstat městečko, které má dnes orientální styl, a je tak
přirozeným centrem kultury a umění. Každý rok se tu
setkává největší umělecká kolonie v jihovýchodní Evropě a
plenérové tvoření je atraktivní i pro návštěvníky.
MOGORJELO je římská villa rustica, která pochází z
počátku 4. století. Malebná architektura představuje
pozoruhodnou oázu bohatství a nádhery obklopené bujnou
středomořskou vegetací. Přejezd na pobřeží do NEUMU na
večeři a nocleh (4 noci na stejném místě).
6. den: Snídaně. Celodenní odpočinek u moře. Večeře,
nocleh.
7. den: Snídaně. Volno u moře nebo fakultativně možnost
celodenního lodního výletu na ostrov KORČULA.
Chorvatská perla Jadranu okouzlí kamennými uličkami i
romantickou polohou.
8. den: Snídaně. Celodenní odpočinek u moře. Večeře,
nocleh.
9. den: Snídaně. V ranních hodinách opustíme pobřeží a
vydáme se na celodenní prohlídku hlavního města
SARAJEVA. Bývá nazýváno malým Istanbulem, ale také
evropským Jeruzalémem. Po celá staletí se tu setkávala
nejen evropská a orientální civilizace, ale i pravoslaví, islám,
katolictví, judaismus a evangelická náboženství. Město se
zapsalo do historie hned několikrát, nejbouřlivější však pro
něj bylo asi 20. století. Každý si jistě vybaví atentát na
následníka trůnu Ferdinanda d’Este a jeho ženu, který
právě v Sarajevu zahájil První světovou válku, v živé
paměti pak někteří máme ještě Zimní olympiádu v roce
1984 i smutné okamžiky občanské války v letech 1992–
1995. Ač nemůžeme vynechat místa spjatá s historií, určitě
nás potěší i moderní architektura z období RakouskaUherska. Do výstavby nového Sarajeva se totiž zapojila
řada českých architektů v čele s Karlem Paříkem, který zde
působil přes 30 let a je autorem více než 110 realizací po
celé Bosně a Hercegovině. K jeho nejznámějším projektům
patří sarajevská radnice, sarajevská katedrála, evangelický
kostel či aškenázská synagoga. Je zřejmě jediným
architektem na světě, jenž v jednom městě pracoval pro
několik církví. Řada významných budov, které uvidíme
nejen v Sarajevu, ale i v Mostaru nebo v Trebinje, pochází z
dílny Františka Blažka, Karla Pánka nebo Josefa Pospíšila.
Nejexotičtější však pro nás bude Baščaršija. Toto turecké
slovo označuje obchodní část města, vznikající kolem
studny. Zdejší hlavní městská fontána vděčí za svou
podobu také architektovi českého původu – Alexandru
Vítkovi, který ji po požáru v roce 1852 přebudoval po vzoru
fontány v Istanbulu. Bosenské speciality můžeme nejsnáze
ochutnat v Městské tržnici nedaleko katedrály, která byla
vyhlášená kulturní památkou a je od českého architekta
Augusta Butschy. Muzea, galerie, promenády, kavárny,
tržnice, řemeslné dílny… Sarajevo je plné zážitků a
budeme mít dostatek času užít si jej každý podle svých zálib
a zájmů. Večer odjezd, noční přejezd do ČR.

