BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 98
 KORSIKA TURISTIKA A MOŘE č.záj. 323

8-19, zákaz vstupu v šortkových plavkách). V rámci
kempu nejsou žádné odpadkové koše ani popelnice.
Upozorňujeme na přísný noční klid mezi 23. hod.
a 7. hod. ranní. Při porušení jsou postihy.
Ubytování je v chatách, které mají 2 oddělené ložnice
1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
(jedna menší ložnice většinou s patrovými postelemi, kde
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. jsou k dispozici dvě deky + 2 polštáře, jedna větší ložnice
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová s manželským dvojlůžkem, kde je k dispozici jedna velká
deka + 2 polštáře), kuchyňku a sociální zařízení. Chatky
zastávka.
se obsazují 4 osobami. Doporučujeme vlastní toaletní
Čas odjezdu: 12.00 hod.
papír, ručník. Doporučujeme baterku - ubytování
probíhá většinou pozdě večer.
!!! 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.
Možnost objednání předem v CK povlečení (2 prostěradla
a povlak na polštář) v ceně 12 € za velkou postel nebo
10 € za malou postel (2 prostěradla a povlak na polštář).
Dále je ubytování zajištěno 2x v hotelu v Corte
ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, vaření na tomto
ubytování není možné.

Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
Příplatek: 1/1 pokoj - 3 600 Kč (pouze výjimečně, na
vyžádání v CK).
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
4. Stravování

Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze - česká strava.
Jedná se o jednoduchou stravu připravovanou na místě
autobusu.
českou kuchařkou. Na snídaně dostane každý klient na
Odjezd z Čech je kalkulován s časovou rezervou, a proto celou dobu pobytu chléb, vánočku, marmeládu, kávu,
je třeba počítat s možnou delší dobou čekání na trajekt v mléko, čaj. Přibližně od poloviny týdne nakupuje kuchařka
přístavu. Předpokládaný čas odplutí trajektu z Livorna je pro klienty čerstvé bagety. K večeři se vaří klasická česká
jídla (např. uzené, knedlík, zelí; rajská omáčka, těstoviny,
v 8.00 hod.
Předpokládaný příjezd do Prahy bývá po poledni (záleží hovězí maso; čočka s párkem; bramborová kaše, sekaná;
na dopravní situaci po cestě). CK si vyhrazuje právo rizoto apod.). Klienti si každý večer chodí na chatku, ve
změnit čas odjezdu a příjezdu v případě, že lodní které bydlí kuchařka a připravuje večeře, a dostávají
večeři v termoboxu, ve kterém si ji odnesou na svou
společnost změní lodní řád.
chatu. Není možné společné stravování v jídelně, protože
2. Doprava
zde nejsou žádné takovéto vhodné prostory. Klienti
zároveň vždy pro jednu chatu dostanou do hrnce polévku.
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení K večeři je na závěr buchta nebo sušenka. V každé chatě
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu je mikrovlnná trouba, ve které je možno si jídla přímo
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc.
v termoboxech přihřát. Termoboxy se nevrací.
Předpokládaná trasa přejezdu:
Chaty mají kuchyňský kout vybavený pro přípravu jídel –
Praha – Plzeň - Rozvadov - Mnichov – Innsbruck – k dispozici kávovar, plynový dvouvařič s elektrickým
Brennerský průsmyk - Livorno nebo Janov – trajekt do zapalováním, mikrovlnná trouba, lednička, příbory, hrnce,
Bastie.
nádobí. Doporučujeme vzít si vlastní utěrky, mycí
prostředky, zápalky.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle
momentálních podmínek.
Při ubytování v Corte je v ceně zahrnuta 2x snídaně.
3. Ubytování

5. Důležité osobní věci

CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle
aktuální situace.
Na Korsice je ubytování zajištěno 5x 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 (8-10, 17-20 otevřeno,
bagety na objednávku den předem), kemp má vlastní
písčitou pláž (bez lehátek a slunečníků) a bazén (denně

Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci
o náročnější výlety pohory, teleskopické hole). Túry
jsou v délce kolem 5 - 6 hod., po poradě s vedoucím
zájezdu lze zvolit lehčí variantu. Teplé oblečení vč. čepice
a rukavic, doporučujeme nepromokavou větrovku a
dlouhé kalhoty, svetr nebo mikinu, plavky, klobouk a brýle
proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,
deštník, pláštěnka. Základní léky - acylpyrin, endiaron
apod. a léky trvale užívané. Pro zájezdy na hory
doporučujeme dobře vybavenou osobní lékárničku

s náplastmi, obvazy, elastickým obinadlem, jodisolem, Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
léky proti bolesti, mastí proti bolesti.
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí).
6. Zabalení zavazadel
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
nebude naložena). !!! Každý účastník může vézt s
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
sebou zavazadla o váze do 15 kg. !!! Nevozte kartony
přechodný pobyt.
vod nebo piv, nebudou převzaty k přepravě.
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
7. Cestovní doklady
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na
úrazu
základě platného cestovního pasu nebo občanského
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
v zahraničí) – 300 Kč / den
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
osoby – 1 000 000 Kč
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
zahraničí svůj vlastní cestovní doklad (do zemí EU
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč
cestovní pas nebo občanský průkaz).
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný
2000).
zájezd mohl být neprodleně stornován.
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat
vlastní cestovní doklad při sobě!!!
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si
služba Vám poradí, jak dále postupovat.
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
kterým budete cestovat, a jeho platnosti. Toto zavedly
lodní společnosti v létě 2016. Děkujeme.
9. Orientační ceny vstupného
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
330 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,
případně na začátku zájezdu od průvodce.
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.

(z roku 2020)
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový
přehled, ne všechna místa musí být realizována,
záleží na počasí a individuálním výběru každého
klienta.
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC.
Bonifacio - plavba lodí - cca 17,5 € – 19,5 € (dle typu lodi
a sezóny), schody krále Aragonského - 2,5 €, bašta
Etenard + schody krále Aragonského – 3,5 €, kostel sv.
Dominika - 2,5 €, vláček – 5 € zpáteční.
Filitosa - 7 €.
Corte - muzeum - 5,3 €, vyhlídkový vláček – 7 €.
Porto - Janovská věž - 2,5 €, Věž + akvárium - 6,5 €,
jenom akvárium - 5,5 €.
Celková orientační částka na vstupy je cca 55 €.
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní
variantu v okolí místa pobytu. !!!

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 z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Trajektem do BASTIE na KORSICE. Průjezd
hornatým vnitrozemím. Krátká túra s koupáním v horách v
kouzelných ANGLICKÝCH KASKÁDÁCH. Pokračujeme
do zátoky Propriano, ubytování v bungalovech. Dojezd v
pozdních hodinách.
3. den – Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro
zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště
prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
4. den – Brzy ráno pohodová turistika pod siluetou
skalních věží BAVELLA ke skalnímu oknu TROU DE LA
BOMBE, pro zájemce s výstupem na PUNTA VELACO
(1488 m) s fantastickým výhledem na východní i západní
pobřeží Korsiky.
5. den – Ráno si prohlédneme „nejkorsičtější“ město
SARTENE. Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne
duch minulosti krevní msty a pirátských výprav.
Pokračujeme do vyhlášeného BONIFACIA. Prohlídka
města, které je se svými bělostnými útesy řazeno k
největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná
projížďka lodí pod skalnatými útesy.
6. den – Pobyt u moře. Pro neposedné středně náročná
turistika v oblasti ZONZY – vrchol MONTE CALVA (1377
m) s pěknou vyhlídkou, vodopád tzv. „ČŮRAJÍCÍ
KOHOUTEK“.
V podvečer
prohlídka
městečka
PROPRIANO.
7. den – Brzy ráno přejezd do oblasti Corte. Cestou
navštívíme bizarní skály CALANCHE (UNESCO). Po
krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné
skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře,
se krátce zastavíme ve vyhlášeném letovisku PORTO.
Krátký přejezd do Evisy, východiště jedné z
nejznámějších atrakcí ostrova, soutěsky SPELUNCA.
Pohodová turistika s možností koupání v kaskádách.
Přejezd hluboce zaříznutým monumentálním kaňonem
řeky Golo do městečka Corte. Pozdě večer ubytování.
8. den – Lehká turistika k salaším TOLA s vynikajícím
sýrem a vínem, pro zájemce pohodová turistika k
nejhezčím kaskádám Korsiky na řece MANGANELO
a pod majestátním více než 2 500 metrů vysokým Monte
Rotondo. Pozdě odpoledne návštěva starobylého CORTE
s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány.
9. den – Po snídani odjezd do BASTIE, prohlídka
přístavního města, poslední nákupy dárků. Odpoledním
trajektem plavba do Itálie. Odjezd směr ČR.
10. den – Návrat do ČR.

