
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 13 

 NEAPOLSKÝ ZÁLIV A TERMÁLNÍ 
OSTROV ISCHIA LETECKY      č. záj. 120 

 
1. Odjezdy - čtěte pozorně ! 
 
Čas odletu bude upřesněn cca 10 dní před zájezdem. V 
pokynech budou také upřesněny váhové limity zavazadel. 
 
2. Doprava 
 
v Itálii je zajištěna dálkovým autobusem, nápoje nelze u 
řidiče nakupovat. 
 
3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
 
Ubytování je zajištěno 7x, z toho 3x na Ischii v hotelu 
systému Fortuna, tzn. konkrétní hotel bude znám cca 
týden před odjezdem. 
 
V oblasti neapolského zálivu je ubytování zajištěno 
v hotelu 3*, konkrétní hotel bude znám rovněž cca týden 
před odjezdem. 
 
Naše skupiny jsou většinou na Ischii ubytovány v hotelu la 
Ginestra, 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. 
Hotel neleží přímo u moře, je vzdálen cca 1,2 km od 
termálních pramenů Sorgeto a 4 km od pláže Citara. 
Hotel má vlastní bazén, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma. Na pláži jsou lehátka a slunečníky za poplatek. 
 
Upozorňujeme na nutnost zaplatit na místě po příjezdu na 
ubytování pobytovou taxu ve výši 2 € / os. / den, tj. 
celkem 14 €. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 200 Kč. 
 
Na ostrově Ischia vyvěrá více než 100 pramenů o různé 
teplotě, je zde mnoho míst, která umožňují koupání 
v minerální a termální vodě o teplotě většinou mezi 37 až 
39°C. Pro ostrov Ischia jsou typické termální lázně. 
Obvykle se jedná o kombinace tzv. římské sauny, různých 
bazénů s termální vodou a bazénů s mořskou vodou nebo 
písečných pláží, bohaté subtropické zeleně a zajímavé 
architektury. 
 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze. Snídaně je 
bufetová, večeře: antipasto – servírovaný předkrm,  poté 
výběr ze tří hlavních chodů (většinou maso nebo ryba 
nebo bezmasý pokrm), přílohy stejné pro všechny 
možnosti, na závěr dezert nebo ovoce – stejný pro 
všechny. 
Nápoje nejsou v ceně večeří, každý účastník si je hradí na 
místě sám. 
 
5. Důležité osobní věci 
 
Doporučujeme s sebou redukci do zásuvky, nelze 
použít naše elektrické spotřebiče. Jedny pohodlné boty 
na prohlídky. Doporučujeme pevnější boty vhodné na 

pěší turistiku. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na 
opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent. Doporučujeme 
s sebou koupací čepici. Deštník, teplejší oblečení pro 
případ horšího počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, 
paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale 
užívané. 
Pro návštěvu horkého pramene Sorgeto, který vyvěrá do 
moře pod hotelem Maremonti (cca 15-20 minut cesty od 
ubytování), doporučujeme boty do vody, jsou zde kameny a 
některé z nich dost teplé. 
 
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. 
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do 
zahraničí svůj 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. 
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 620 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. 
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 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou 
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu 
max. 20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 45 000 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 2022) 
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. 
 
Pompeje - 17 €. Vesuv - 10 € minibus + 12 € vstup. 
 
Monte Cassino - muzeum - 7 €. 
 
Caserta zámek + park – 15 €, jen zahrady 9 €, minibus 
v zahradách - 2,5 €, rezervační poplatek – 1 €. 
 
Capri - všechny uvedené vstupy nelze během jednoho 
dne realizovat, je nutný výběr pouze některých míst: 
trajekt Sorrento - Capri - Sorrento nebo Neapol – Capri – 
Neapol - cca 42 € (pohyblivé dle sezóny a typu lodi), 
plavba kolem ostrova Capri (cca 1 hod.) - cca 18 €, Modrá 
jeskyně - 21 €, doprava po Capri (pozemní lanovka, 
minibusy) - 4x 1,8 € nebo klimatizované minibusy na celý 
den – 14,5 €, Augustovy zahrady – 1,5 €, vila A. 

Muntheho - 8 €. Vila Jovis - 3 €, lanovka na Monte Solaro - 
12 € zp., 1 cesta – 9 €. 
 
Pobytová taxa – 2 € / os. / den, tj. celkem 14 €. 
Lázně Tropical  (nacházejí se v kopci nad S. Angelem) -  
celodenní vstupné Po-Čt 25 €, Pá-Ne 30 €, polodenní 
vstupné Po-Čt 18 €, Pá-Ne 22 € 
 
Jízdné MHD - přestupní na 100 min. – 1,5 €, jednorázová 
jízdenka - 1,2 € (u řidiče 1,7 €), celodenní - 3,6 €, týdenní 
platná od pondělí do neděle - 12,6 €. 
 
Místní průvodce v Pompejích, na Capri - cca 12 €/os. - za 
každé místo (skládá-li se skupina min. 30 osob – jinak se 
cena přepočítává dle počtu zájemců). 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 100 € + cca  
24 € místní průvodci. 
 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 
11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Řím – J.E. PhDr. Hana Hubáčková, po-pá 
7.45-16.15, tel: +39 063 609 571, nouzová linka 
+39 335 310 450, Via dei Gracchi 322, Řím. 
Honorární konzulát Neapol – Prof. Fabiana Forte, po-st 
9.30-12.30, tel: +39 081 268 784, Corso Umberto I, Neapol. 
 
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 – Odlet z Prahy do Itálie (letiště - Řím nebo Lamezia 
Terme u Neapole). 
2.den – POMPEJE (UNESCO) - unikátně dochované 
antické město zasypané při výbuchu Vesuvu v r. 79 n.l. 
VESUV - sopka s rozhledy na Neapolský záliv, výstup 
měsíční krajinou ke kráteru. 
3.den - Trajekt na ostrov CAPRI z Neapole nebo z 
městečka SORRENTO , které se rozkládá na tufových 
útesech omývaných mořem. CAPRI - jeden z nejkrásnějších 
ostrovů Tyrhénského moře, možnost okružní plavby kolem 
ostrova, návštěva městeček Capri a Anacapri, Villy San 
Michele, možnost prohlídky Modré jeskyně. (Lodě se platí 
na místě.) Návštěva města NEAPOL (UNESCO) - královský 
palác, starobylé pevnosti, výhledy na Vesuv. 
4.den - Klášter MONTECASSINO - nejstarší benediktýnský 
klášter, který byl vybombardován za 2. sv. války a následně 
kompletně zrekonstruován do původní podoby, honosná 
výzdoba, krásné výhledy do okolí. Zámek CASERTA 
(UNESCO) - zámek, který má nádherné zahrady s 
fontánami připomínajícími Versailles. 
5.den - Dopoledne trajekt na OSTROV ISCHIA , odpoledne 
odpočinek u hotelového termálního bazénu nebo možnost 



pěší procházky na SORGETO, pobřeží, kde teplé 
prameny vybublávají přímo v moři. Prameny jsou 
vyhledávané pro jejich léčebné preventivní účinky. 
6.den - Okruh po ostrově Ischia: ISCHIA PONTE je 
nejstarší částí obce Ischia s několika zajímavými kostely a 
monumentálním Aragonským hradem, jehož dějiny 
začínají již v dobách, kdy spolu soupeřili Řekové a 
Etruskové a první pevnost zde nechal vybudovat v r. 474 
př. n. l. syrakúský tyran Hieron. Výhledy na ISCHIA 
PORTO - malebný přístav, kam neustále připlouvají a 
odplouvají rychlolodě, výletní jachty i rybářské čluny. 
Obec CASSAMICCIOLA TERME disponuje velkým 
množstvím termálních pramenů. Cassamicciola je hezké 
přístavní městečko s příjemnou pobřežní promenádou. 
Pramen Castiglione vedl k vybudování termálního parku. 
V této obci se léčilo mnoho slavných osobností jako např. 
neapolský král Ferdinand IV., pruský král Friedrich 
Wilhelm IV., bavorští králové Maxmilian a Ludvík I. a 
Garibaldi. LACCO AMENO je nejmenší obec na Ischii, ale 
má velmi dlouhé dějiny, sahající až do starověku. 
Symbolem Lacco Ameno je „Fungo“ – Hřib, větrnou a 
vodní erozí zformovaný tufový skalní útvar. 
7.den - Výlet do městečka SANT ANGELO, které je 
jedním z nejkrásnějších míst na Ischii. Jsou zde pastelově 
natřené domy, malý přístav a v pozadí zelené kopce 
poloostrova Punta Sant´Angelo. Možnost koupání v nově 
vybudovaném TERMÁLNÍM PARKU TROPICAL, které 
nabízejí podobně jako Poseidonův park, velký počet 
termálních bazénů. Také je zde možnost plavby loďkou 
na nedalekou pláž. 
8.den – Trajekt na pevninu a odlet do Prahy. 
 


