
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY 
K ZÁJEZDŮM STR. 13 

 SLOVINSKO – PŘÍRODNÍ KRÁSY, PAMÁTKY 
I KOUPÁNÍ V LÁZNÍCH TERMARIS  č. záj. 124 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha - stanice metra A – Strašnická, ul. 
V Olšinách, přes silnici ve směru z centra, autobusová 
zastávka. 
Termín 124-01 4.5.-11.5.: 23.00 hod. 
Termíny 124-02-124-06: 22.00 hod. 

 
 
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst 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 tam je přes noc.  
Předpokládaná trasa přejezdu do Slovinska: Praha – 
Benešov – Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště - 
Linz – Salzburg – Villach – Karawankentunnel – Bled - 
Lublaň – Portorož. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu dle 
momentálních podmínek. 
Orientační čas návratu do Prahy (dle dopravní situace po 
trase): kolem 4.30-6.30 hod. ráno. 
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 
 
CK si vyhrazuje právo změnit hotel za jiný ve stejné lokalitě 
a stejné kategorie. 
Ubytování je zajištěno 5x v hotelovém komplexu Vile Park, 
který je součástí velkého komplexu hotelu Bernardin. Hotel 
Vile Park se skládá ze čtyř velkých několikapatrových 
vilových domů (není v nich výtah). 
Komplex leží mezi městy Piran a Portorož (na okraji 
Portorože). Komplex je vybaven recepcí, sezónním 
venkovním bazénem (otevřený většinou od 1.7. do cca 
15.9.) - vstup pro hotelové hosty zdarma, pláží, která je 
tvořená travnatými plochami s lehátky a slunečníky (za 
poplatek každý kus cca 6-7 €, plážový servis je k dispozici 
od cca 15.6. do 15.9., podle počasí) a betonovými plato s 
přístupem do moře po žebřících. Domky Vile Parku jsou 

propojeny stylovou obchodní uličkou s bary a restauracemi 
a menším supermarketem s lagunou se středomořskou 
vegetací. 
Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s možností  
1 přistýlky (výjimečně i dvou přistýlek – nutno ověřit 
dostupnost). Pokoje mají vlastní příslušenství, klimatizaci, 
malou ledničku, většina má malou terasu nebo balkon, ale 
některé pokoje nemají ani jedno, fén a WiFi. 

Příplatek za 1/1 pokoj: 2 800 Kč (omezený počet, na 
vyžádání v CK). 
 
Mořský park Termaris - v hotelu Histrion: 
nově zrekonstruovaný komplex bazénů s celkovou plochou 
2 400 m2. Jedna část je pro hosty, kteří chtějí relaxovat a 
užívat si klidu (velký plavecký bazén a velký whirpool), 
druhá část je pro zábavu a vodní aktivity (1 velký plavecký 
bazén, 2 menší bazény a dětské bazény se skluzavkami). 
Součástí je sluneční terasa s lehátky venku zdarma. 
Lehátka uvnitř Mořského parku laguna jsou zdarma pro 
hotelové hosty. 
 
Možnost využít wellness centrum v hotelu Histrion: např. 
sauna park (pro hotelové hosty výhodnější cena) - 3 hod. 
po-pá 14 €, so, ne 18 €. Solná terapie 30 min. - 25 €,  
60 min. 30 €. 
 
Hotel Vile Park stojí hned vedle hotelu Histrion (v něm je 
mořský park Termaris a restaurace pro stravování), jen 
několik metrů od moře a travnaté pláže a venkovního 
bazénu. Další možnosti koupání na oblázkových plážích 
nebo z betonových plato jsou cestou do Piranu - nejbližší 
pláže v Piranu jsou vzdálené od komplexu cca 500-1200 
metrů (do centra Piranu jezdí kousek od hotelu Bernardin 
zdarma autobus) nebo na druhou stranu v centru 
Portorože, kde je také písečná pláž, vzdálená od komplexu 
cca 2 km. Vstup na pláže je zdarma, lehátka a slunečníky 
jsou za poplatek. 
Komplex Vile Parku byl postaven kolem zvonice a ruin 
kostela sv. Bernardina. 
 
Pobytová taxa – splatná na místě – cca 3,5 € / os. / den, tj. 
celkem cca 17,5 € / os. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x polopenze, snídaně i večeře 
jsou formou bohatého bufetu. Stravování probíhá v 
restauraci hotelu Histrion, který je od Vile parku vzdálen 
cca 150-250 metrů (podle konkrétní vily). Nápoje nejsou 
v ceně večeří, klienti si je hradí na místě sami, platba v 
hotovosti v Eurech.  
Orientační ceny nápojů v restauraci - 1 dl vína 2,4-3,9 €, 
pivo slovinské 0,33 l - 3,7 €, pivo Heineken 0,4 l - 5 €, pivo 
slovinské 0,5 l - 4,2 €, cola, fanta, sprite 0,25 l - 2,9 €, 
minerální voda Radenska 0,5 l - 2,5 €, ledový čaj 0,5 l -  
2,9 €, pomerančový džus 0,1 l - 2,2 €, espreso - 1,6 €, 
Capuccino - 2 €. 
Orientační ceny jídel v restauracích: kalamari - 9 €, burger 
- 5 €, pomfrity - 3 €. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevnější boty na 
pěší výlety a prohlídky jeskyní (např. ve Škocjanských 
jamách se ujde cca 800 schodů, 500 uvnitř jeskynního 
systému a dalších 300 schodů od východu z jeskyně zpět 
na parkoviště). Plavky, osuška, případně župan (na 
pokojích jsou velké ručníky, které si můžete nosit do 



bazénů Mořského parku laguna), klobouk a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, 
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího 
počasí + pro návštěvu jeskyní (např. Škocjanske jamy mají 
konstantní teplotu +12°C, Postojená má teplotu +10°C a 
při jízdě vláčkem v podzemí je velká zima). Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky trvale 
užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti. 
 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude 
naložena). 
 
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 
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 320 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 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 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 20 000 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) 
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. 
 
Bled - plavba lodí na ostrov Bled - 18 € / os. zp. loď plná 
cena, 12 € / os. vstup do kostela a na zvonici, studenti - 
8,5 €, děti - 5 €. 
Bled hrad – individuálně – 13 € / dospělí, 8,5 € / studenti,  
5 € / děti do 14 let, senioři nad 65 let 30% sleva z plného 
vstupného. 
 
Soutěska Vintgar – plné ceny - 10 €, děti do 15 let – 5 €, 
studenti, senioři nad 65 let – 7 €. 
 
Škocjanské jamy – cena v červenci a srpnu 24 €, studenti 
do 26 let, senioři nad 65 let - 18 €, děti 12,5 €. V květnu, 
červnu a září cena 22 €, studenti, senioři 16 €, děti 10 €. 
Během průchodu jeskyní se ujde cca 550 schodů + dalších 
asi 350 schodů je od jeskyně zpět k parkovišti. 
 
Souhrnné vstupné vč. sluchátek s výkladem v češtině 
(zapůjčení sluchátek je zpoplatněno 3,5 €) Postojná + 
Predjamski grad – cca 40 € (plná cena cca 45 € + 3,5 € 
sluchátka) (cena se mění dle sezóny, bude upřesněna 
v pokynech k odjezdu). 
 



Lipica – prohlídka hřebčína s výkladem ve slovinštině (se 
stručným překladem nebo individuálně, podle počtu osob) 
cca 1 hod. – 18 €, do 18 let - 9 €, studenti - 12 €, nejsou 
seniorské slevy. 
 
Miramare – zámek – 10 €, do 18 let zdarma, 18-25 let 
občané EU s dokladem - 2 €, jen park – zdarma. V případě 
pořádání dočasných výstav je cena vstupu do zámku 
navýšena o 2 €, tj. na 12 € / os. 
 
1 jízda místním autobusem (lze využít ve volných dnech 
např. do Sečovlje, do Izoly apod.) – cca 2-3 €. 
 
Piran (individuálně, ve volném čase) - hradby - 3 €, 
zvonice - 3 €, akvárium - 5 €. 
 
Saliny Sečovlje – zájemci mohou individuálně navštívit 
placený areál salin + muzeum - 7 €, studenti, senioři - 5 €. 
 
Pobytová taxa (vybírá průvodce na místě) - cca 3,5 € / os. / 
den, celkem cca 17,5 € 
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 140 € + 
pobytová taxa. 

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 Lublaň – J.E. PhDr. Juraj Chmiel, CSc., po-
pá 7.45-16.15, tel: +386 142 024 50, nouzová linka: 
+386 416 791 03, Riharjeva 1, Ljubljana. 
 
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: +420 777 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 ve večerních hodinách. 
2. den – Ráno příjezd do Slovinska. Zastávka v úchvatném 
pohoří JULSKÉ ALPY. Průchod krásnou soutěskou 
VINTGAR, po můstcích a lávkách nad dravou říčkou. Poté 
prohlídka městečka BLED s na skále postaveným hradem 
a krásným výhledem na BLEDSKÉ JEZERO i okolní skalnaté 
štíty. Dojezd na ubytování do Portorože. 
3. den – Dopoledne procházka do historického centra 
PIRANU, který Vás okouzlí úzkými uličkami, romantickými 
náměstími, katedrálou na vrcholku kopce, nádhernými 
vyhlídkami aj.  Ne nadarmo je Piran nazýván nejkrásnějším 
přímořským městem Slovinska, svůj vzhled získalo v benátské 
době. Odpoledne volno ke koupání v moři nebo v bazénech 
s mořskou vodou teplou 29°C a s výhledem na moře.  
4. den – Celodenní výlet za krásami Slovinska. Ráno odjezd 
do krasové jeskyně ŠKOCJANSKE JAME (zapsané na 
světové dědictví UNESCO), kde vytvořila řeka Reka obrovský 
jeskynní kaňon, jehož stěny padají téměř 100 m do hloubky. 
Dále prohlídka národního hřebčína v LIPICI s krásnými, 
inteligentními bílými koňmi. Odpoledne navštívíme významný 
přístav KOPER, kde je příkladně zrestaurován středověký 
střed města a úzké uličky, staré domy i paláce jsou svázány 
svou minulostí s Benátkami. 
5. den – Pobyt u moře nebo koupání v bazénech. Pro 
zájemce výlet do Itálie. Návštěva města TERST, jednoho 
z nejvýznamnějších měst rakouské monarchie s řadou 
krásných paláců včetně radnice. Zámek MIRAMARE 

s překrásným parkem. Zámek je spojen zejména s osobou 
rakouského arcivévody a mexického císaře Maxmiliána. 
6. den - Dopoledne pěší výlet na vyhlídku na historické saliny 
SEČOVLJE (chráněná přírodní památka), kde se rozprostírá 
obrovská laguna protkaná zdmi. Prostřednictvím kanálů se 
zde dopravuje mořská voda do solných nádrží. Na 
POLOOSTROVĚ SEČA se také nachází galerie pod širým 
nebem – park Forma Viva s plastikami moderních umělců. 
Cestou zpět procházka přes letovisko PORTOROŽ. 
Odpoledne volno ke koupání. 
7. den - Návštěva POSTOJENSKÉ JESKYNĚ, která je 
druhou největší zpřístupněnou jeskyní v Evropě (oslnivá 
krápníková výzdoba, v rámci prohlídky jízda podzemním 
vláčkem). PREDJAMSKI GRAD - hrad vyrůstající ze skalního 
masivu, který využívá i jeskynního systému. Prohlídka 
malebného centra metropole LUBLAŇ, kterému dominuje 
hrad a kterému vtiskl secesní tvář významný architekt Jože 
Plečnik. Odjezd do ČR. 
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.  
 


