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PT TRANSYLVÁNIE

č. záj. 344

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v závislosti na
klimatických podmínkách v případě nepříznivého počasí.
1. Odjezdy – čtěte pozorně!
Transylvánie
–
předpokládaný
odjezd
bude
v dopoledních hodinách, ÚAN Florenc v 11.30 hod.
Přesný čas a místo odjezdu z Prahy budou upřesněny
dodatečně.
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
Předpokládaná další odjezdová místa: Pardubice, Hradec
Králové, Poděbrady, Jihlava, Brno, Bratislava.
2. Doprava

uzeniny, brambor a hovězího nebo kuřecího masa. Další
specialitou místní kuchyně je dušené maso tachitura
moldoveneasca nebo mititei, maso zalité ostře kořeněnou
omáčkou. Specialitou z oblasti delty Dunaje je kapr na
grilu.
Nápoje: Národním nápojem je tzuica (švestková brandy).
Má několik druhů, které se rozlišují podle síly, chuti a
lokality, ze které pocházejí. Nejsilnější je tzuica de Bihor,
známá také jako palinca. Velmi proslulá a chutná jsou
rumunská vína, která obdržela několik mezinárodních
ocenění. Uznání získala zejména vína pinot noir, cabernet
sauvignon, ryzlink, pinot gris a chardonnay. Většina vín se
podává se sodovkou a oblíbené je i svařené víno.
Populární je také pivo. Rumunské pivo není vůbec špatné
a navíc je velice levné. Mimo to se často pije káva, čaj,
voda, džus a sladké limonády.
Příležitosti k ochutnávce rumunské kuchyně: v
četných restauracích, vinárnách, kavárnách nebo barech.
Se stoupající vzdáleností od míst turistického ruchu se
kvalita podniků i podávaných jídel snižuje. Podobně je
tomu i s cenami. V restauracích se očekává spropitné, ale
jeho výše je zcela na uvážení zákazníka.
Obchody a otevírací doba: ve větších městech a
turistických oblastech je dostatek obchodů, které jsou
dobře zásobené. Na okrajích největších měst se navíc
nacházejí velké supermarkety. V odlehlejších oblastech
země však většinou najdete jen skromné prodejny
potravin, pro další zboží je zapotřebí zamířit do nejbližšího
města. Běžné otvírací hodiny jsou ve všední dny od 8 do
18 hodin, ale supermarkety otevírají dříve a zavírají
později. Menší obchůdky mají otevřeno ve všední dny od
6 do 21 hodin, v sobotu od 6 do 12 hodin.
Pošty: pošty mají otevřeno denně včetně soboty.

je zajištěna dálkovým klimatizovaným autobusem s
možností občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo).
Doporučujeme se do autobusu pohodlně obléci, protože
jízda tam i zpět je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Pardubice – Hradec
Králové - Praha – Jihlava – Brno – Bratislava – Budapešť
– Szeged – Rumunsko – dále dle programu.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní
situace po trase) – kolem 9. hodiny ranní.
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni
používat s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy 5. Důležité osobní věci
není dovolena chůze po busu.
Kvalitní outdoorové oblečení na turistiku je nutností
3. Ubytování
(větrovka, svetr nebo mikina, čepice, rukavice, pláštěnka).
Vezměte si s sebou dostatek suchého oblečení, abyste
CK si vyhrazuje právo změnit typ i místo ubytování dle
v případě promoknutí měli vždy dostatek suchého
aktuální situace.
oblečení na převlečení. Doporučujeme kvalitní a dobře
Ubytování je zajištěno 5x v hotelu 3* s bazénem. Pokoje
prošlápnuté trekové boty nebo pohory na pěší výlety –
jsou vybaveny koupelnou, TV – Sat, minibarem a
možnost pohybu po sněhu i po suti. Pro zájemce o
telefonem. Součástí hotelu je i Spa centrum (sauna,
výstupy na nejvyšší vrcholy doporučujeme teleskopické
bazén, masáže), Fitness centrum, bar.
hole. Doporučujeme s sebou kvalitní baterku nebo
čelovku. Všechny treky a ostatní turistika budou
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 300 Kč (povinný při
realizovány „na lehko“. Dále plavky, klobouk a brýle proti
nedoobsazení, v případě doobsazení bude příplatek
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem.
vrácen).
4. Stravování

Počasí: Rumunsko leží v mírném podnebném pásu. I přes
silný vliv Atlantského oceánu, převládá kontinentální klima.
V ceně zájezdu je zahrnuta 6x snídaně a 5x večeře
Pobřeží ovlivňuje mořský vzduch, vnitrozemí se vyznačuje
formou bufetu v hotelové restauraci.
větším suchem. Jsou zde patrné velké teplotní rozdíly mezi
sezónami. S nadmořskou výškou klesá teplota a přibývá
Orientační ceny potravin v Rumunsku:
srážek. Nejchladněji je v Karpatech, kde se sníh drží od
chleba
2 RON
prosince do dubna. V létě se teploty pohybují v rozmezí 20 –
mléko
4-6 RON
24°C. V oblasti hlavního města roční úhrn srážek činí
jogurt
1,5 RON
580 mm, v centrální části až 850 mm a v horách až
máslo
3-5 RON
1 500 mm.
minerální voda
2-5 RON
rajčata (1 kg)
10-15 RON
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky:
maso (1 kg)
30-60 RON
Proti průjmu – Immodium kapsle, Endiform tablety,
živočišné uhlí
Rumunská kuchyně: je velmi pestrá, pikantní a vydatná.
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibuprofen tablety
Navíc je plná zeleniny, které je tu dostatek. Favoritem v
Proti zvýšené teplotě – Paralen tablety, Acylpyrin tablety
potravinách je pórek, následuje dobré hovězí, telecí a
Na povrchová poranění – Framykoin zásyp, Septonex
kuřecí maso, které se většinou podává grilované. Mezi
spray, obinadla, náplasti
typická rumunská jídla patří řada polévek, například
Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Dithiaden
ciorba, což je polévka uvařená ze zkvašených otrub,
tablety

Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Nokinal
tablety
Užívání antibiotik je vhodné konzultovat s praktickým
lékařem. Těm, kteří trvale užívají nějaké léky,
doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou
v dostatečném množství.
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 !!!
POZOR! Balte své věci s rozmyslem, přesuny po část programu
budou probíhat mikrobusem a nadměrná zavazadla by mohla
zkomplikovat pohodlí Vašeho cestování.
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.
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se
kterým budete cestovat, a jeho platnosti.
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
vycestovat 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
280 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)
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.
Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla
v restauracích, vstupné do památek a na případný nákup
suvenýrů. Částka postačující k pokrytí veškerých nákladů
spojených s výše uvedeným programem je přibližně
90 USD nebo 80 EURO. Tuto částku si, prosím, vezměte
v bankovkách nižší nominální hodnoty. Jednotlivé vstupy
se pohybují okolo 20 – 50 Kč. Pro neočekávané případy
doporučujeme mít s sebou ještě finanční rezervu dle
vlastní úvahy. Lze uplatňovat také studentské slevy (pro
tyto případy si, prosím, vezměte jakýkoliv doklad o studiu
s sebou). Ve větších městech jsou bankomaty přijímající
běžné karty (Visa, Eurocard, American Express).
Orientační kurz 1 RON = 5,592 Kč, 1 EUR = cca 4,5 RON
(30.10.2020).
!!! V případě špatného počasí má vedoucí zájezdu
právo přizpůsobit program nebo zvolit náhradní
variantu v okolí místa pobytu. !!!
10. Pěší trasy
OBTÍŽNOST ZÁJEZDU: 2 (průměrná hodnota za zájezd)
Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, kteří
bez problému zvládnou i delší přejezd nebo přelet do místa

programu, procházky a lehké pěší túry do cca 5 hodin, bez
velkého převýšení nebo překonání velkého převýšení za
pomoci lanové dráhy či zubačky, zpravidla se nabízí
alternativa lehčí obtížnosti a nebo relax.
11. 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 ČR v ranních hodinách přes Slovensko
a Maďarsko do Rumunska.
2. den – Ráno příjezd do SINAII, horského městečka
ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy. Ubytování v
hotelu, snídaně. Pěší procházka k pohádkově krásným
zámkům PELEŠ, které byly kdysi vládní odpočinkovou
residencí Nicolae Ceaucesca. Večeře v hotelu.
3. den – Výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2 200 m,
možnost pěší túry do ÚDOLÍ IALOMITA s návštěvou
dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera, nebo okruh
k válečnému kříži (M. Caraiman), vysílači (M. Costila) do
sedla s výhledem na nejvyšší vrchol Omul (2 507 m). Pro
zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a
lanovkou do Busteni, večeře.
4. den – Celodenní výlet do pohoří PIATRA CRAIULUI,
turistika z vesničky ZARNESTI do SEDLA CRAPATURII
(1 640 m), přes CABANA CURMATURA a SOUTĚSKU
PRAPASTIILE ZARNESTILOR zpět do Zarnesti, návrat a
večeře.
5. den – Celodenní výlet. Návštěva jednoho z
Draculových hradů BRAN, město BRAŠOV - prohlídka
historického jádra s Černým kostelem. Večeře.
6. den – Turistika z „Perly Karpat“ SINAIE, ležící v
nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, na VARFUL
CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému
skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA a
lanovkou do Busteni. Večeře.
7. den – Po snídani odjezd z Busteni do starobylého
města SIGHISOARA (UNESCO) – rodiště Vlada Tepeše
Draculy, prohlídka starého města. Noční přejezd přes
Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den – Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

