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ROMANTICKÝ OSTROV ELBA

č. záj. 112

1. Odjezdy - čtěte pozorně!
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul.
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová
zastávka – 20.00 hod.

Apartmán typu bilo pro 3 os. (1 ložnice + obývací pokoj
s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna +
WC, 3. os. spí na rozkládacím gauči) - 200 Kč/os.
1/1 pokoj v apartmánu - 2 000 Kč / os.
Upozorňujeme klienty na nutnost zaplatit na místě kauci ve
výši cca 15 €/os. Po příjezdu je nutno v apartmánech
zkontrolovat všechno vybavení, před odjezdem je nutno
apartmány uklidit. V případě nedodržení podmínek se
kauce za apartmán nevrací!
4. Stravování
Stravování je na těchto zájezdech vlastní. Apartmány mají
kuchyňský kout vybavený pro přípravu jídel.
Doporučujeme vzít si vlastní utěrky a mycí prostředky.
5. Důležité osobní věci

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
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu
pohodlně obléci, protože jízda do Itálie je přes noc.
Předpokládaná trasa přejezdu: Pardubice – Hradec
Králové - Praha – Plzeň - Rozvadov - Mnichov Brennerský průsmyk - a dále do Itálie.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální
situace.
Ubytování je zajištěno v Rezidenci La Valdana v
Capoliveri, cca 5 km od Porto Azzurro a 10 km od
Portoferraia. V základní ceně zájezdu je ubytování
v apartmánech pro 4 osoby – vždy dvě 2lůžkové ložnice,
apartmány jsou vybaveny obytnou místností s vybavenou
kuchyňkou, ložnicí, koupelnou se sprchou a WC,
balkónem nebo zahrádkou. Rezidence je vzdálena cca
1 200 m od písčité pláže s kamínky. V areálu je k
dispozici zdarma bazén.
Do apartmánů je nutno vzít vlastní povlečení. Nejsou k
dispozici ručníky, utěrky, prostředky na mytí nádobí,
zápalky, toaletní papír. Je potřeba vzít s sebou redukce
do zásuvky - nelze použít naše 3-kolíkové el. spotřebiče.
Příplatky:
Ubytování ve 2lůžk. studiu (typ garsonka – ložnice a
kuchyňský kout v jedné místnosti + koupelna a WC) 700 Kč/os.
Apartmán typu bilo pro 2 os. (1 ložnice + obývací pokoj
s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna +
WC) - 1 000 Kč/os.

Doporučujeme s sebou redukci do zásuvky, nelze
použít naše elektrické spotřebiče. Jedny pohodlné boty
na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na
opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent. Deštník,
teplejší oblečení pro případ horšího počasí. Doporučujeme
boty do vody. V Itálii bývá vyžadována do bazénu koupací
čepice. 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, krabice.
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce
nebude naložena). Každý účastník může vézt s sebou
zavazadla o maximální váze 15 kg/os.
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
330 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. Upozorňujeme, že Itálie zrušila k červenci
2014 veškeré seniorské slevy.
ELBA: Napoleonovo muzeum (Villa dei Mulini) - 5 €,
Medicejské hradby - 5 €, kostel Misericordia - 1 €,
Archeologické muzeum - 3 €, Forte Stella – 1,5 €.
Mineralogické muzeum - 9 €. Lanovka na Monte Capanne
– 17 € zp.
LUCCA – Torre Guinigi - 4 €, Baptisterium - 6 €, katedrála
San Martino – 3 €. Kombinovaná vstupenka Dom +
Museo + San Giovanni – 7 €.

PISA - autobus z parkoviště - 1 € zp.
V Pise je možné vybrat si z několika variant vstupenek:
1 vstup (výběr: Baptisterium, Campo Santo, Museo del
Duomo – momentálně zavřeno pro rekonstrukci, nebo
Museo delle sinopie) - 5 €,
2 vstupy (výběr z výše uvedeného) - 7 €,
3 vstupy (výběr z výše uvedeného) - 8 €.
Samotný dóm – zdarma.
Vstup na Šikmou věž nelze kombinovat, je vždy samostatně
a stojí 18 €.
Celková orientační částka na vstupy je cca 85 €.
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 podvečerních hodinách.
2. den – Ráno návštěva PISY (UNESCO) – prohlídka
monumentálního komplexu Campo dei Miracoli s
katedrálou, Šikmou věží, křtitelnicí a hřbitovem. Odpoledne
trajekt na Elbu.
3. den – Pobyt u moře.
4. den – Prohlídku ELBY zahájíme ve vinařském městečku
CAPOLIVERI, projdeme se úzkými uličkami a zamíříme do
PORTO AZZURRO, které patří k nejnavštěvovanějším
místům ostrova – pevnost Longone, muzeum minerálů,
největší pláž v okolí – Barbarrossa.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – Pro zájemce výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol
ostrova MONTE CAPANNE – jedinečný pohled na členité
území ostrova s množstvím romantických zátok. Malebná
kamenná vesnička MARCIANA, ležící na úpatí
majestátních hor. Poté okružní jízda po západní části
ostrova – nádherné a pestré pláže od písčitých přes
oblázkové až po skaliska. Podvečerní zastávka v
lázeňském městečku MARINA DI CAMPO.
7. den – Pobyt u moře.
8. den – Výlet do hlavního města PORTOFERRAIO – tři
významné pevnosti dostavěné za Napoleona, Napoleonova
rezidence Villa dei Mulini s jeho osobní malířskou sbírkou.
Na zpáteční cestě návštěva druhé Napoleonovy vily – SAN
MARTINO ve vnitrozemí ostrova.
9. den – Ráno odjezd na pevninu. Cestou domů prohlídka
městečka LUCCA – elegantní podmanivé město, obklopené
hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí,
malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček.
10. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

