
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY  
K ZÁJEZDŮM STR. 65 

 SARDINIE, KORSIKA        č. záj. 271 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice 
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7). 
Při cestě metrem směrem z centra Prahy je nejlepší jet v 
prvním vagónu, vystoupit po schodech nahoru a na konci 
vestibulu se dát doleva (směr Bus dálková doprava, Bus 
rekreační doprava), je potřeba pokračovat dále doleva a 
obejít velkou travnatou plochu před stanicí metra a 
parkovištěm busů MHD (přes travnatou plochu vede 
několik vyšlapaných pěšin). Na Tomíčkovu ul., proti 
budově T-mobile, na stanoviště č. 6 nebo 7 přijede Váš 
autobus. 
Čas odjezdu: 12.00 hod. 
 

 
 
Odjezd z Čech je kalkulován s časovou rezervou, a proto 
je třeba počítat s možnou delší dobou čekání na trajekt v 
přístavu. 
 
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. 
 
CK si vyhrazuje právo změnit čas odjezdu a příjezdu 
v případě, že lodní společnost změní lodní řád. 
Předpokládaný čas odplutí trajektu z Livorna je v 8.00 
hod. 
 
Předpokládaný návrat do Prahy v pozdních večerních – 
nočních hodinách. 

 
Zájem o dokoupení kajut na zpáteční cestě nahlaste při 
přihlášení nejpozději do 28.2.2023. Cena lůžka ve 
4lůžkové kajutě (noční trajekt pouze při cestě zpět, cca 8 
hodin délka) – 800 Kč / os. 
 

2. Doprava 
 
je zajištěna dálkovým 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: Praha – Plzeň – Rozvadov 
– Innsbruck – Livorno nebo Janov – trajekt do Bastie. 

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle 
momentálních podmínek. 
 
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 typ i místo ubytování dle 
aktuální situace. 
 
Korsika: 
Na Korsice je 2x ubytování v Corte. Většinou Hotel de la 
Paix, dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. 
 
Sardinie: 
Na Sardinii (5 nocí) je ubytování zajištěno v severní části 
ostrova, v rezervaci „Chráněná mořská oblast 
Tavolara/Capo Coda Cavallo“ asi 4 km od Puntaldie  
a 8 km od městečka San Teodoro. 
Ubytování je zajištěno ve Futura Club Baja Bianca v Capo 
Coda Cavallo, ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím, klimatizací, fénem. Pokoje mají 
manželskou postel, 3./4. osoba (doporučujeme pro os. do 
16 let) může být ubytována na rozkládací pohovce, 
rozkládacím křesle nebo palandě. 
Pláž Salina Bamba je vzdálena cca 400 metrů, vybavená 
slunečníky a lehátky zdarma (do vyčerpání kapacity), na 
pokoj je v ceně 1 slunečník a 2 lehátka.  
Nedaleko jsou další krásné pláže s bílým pískem: Cala 
Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda a Lastra Ruja. 
Areál má k dispozici zdarma WiFi na recepci, 2 bazény, 
bar s terasou u bazénu. 
Za příplatek je wellness centrum (turecké lázně, relaxační 
zóna, masáže, kosmetické procedury, hydromasáže), 
sportoviště, noční kyvadlová doprava do/z centra San 
Teodoro v pevně stanovenou dobu. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 900 Kč. 
 

4. Stravování 
 
Při ubytování na Korsice je v ceně 2x snídaně. 
 
Při ubytování na Sardinii je v ceně 5x polopenze. 
Stravování je formou bufetu. Bezlepková strava je možná 
jen po předchozí domluvě. 
 
5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, pevné boty pro pěší 
vycházky. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, k bazénu 
doporučujeme koupací čepici (v Itálii ji většinou vyžadují), 
krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent, 
deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti 
bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané. 
 

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. !!! Nevozte kartony 
vod nebo piv, nebudou převzaty k přepravě. 



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. 
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se 
kterým budete cestovat, a celého data jeho platnosti. 
Toto zavedly lodní společnosti v létě 2016. Děkujeme. 
 
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  
400 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) 
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. 
 
KORSIKA:  
Bonifacio - plavba lodí - cca 17,5 – 19,5 € (dle typu lodi a 
sezóny), schody krále Aragonského - 2,5 €, muzeum v 
hradbách - 2,5 €, Kormidlo Korsiky - 2,5 €, vláček 
zpáteční - 5 €. 
Ajaccio - Napoleonův dům - 7 €. 
 
SARDINIE:  
Roccia del Orso – 2 €, Nurag Losa – 3,5 €, Nurag 
Albucciu – 2,5 €, Castelsardo hrad – 2 €, Codu Vecchiu – 
2,5 €, Neptunova jeskyně – 13 €, loď k Neptunově jeskyni 
– 15 €, Palmavera – 5 €, Tharros + věž – 5 €, Santissima 
Trinita di Saccargia – 2 €, Plavba na souostroví La 
Maddalena – 11 €. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 100 €. 

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. 
 
 



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 v dopoledních hodinách. 
2. den – Trajekt Livorno - Bastia. Cesta do vnitrozemí 
Korsiky. Návštěva CORTE - starobylé bývalé hlavní 
město ostrova s romantickými uličkami. 
3. den – Dopoledne cesta do Ajaccia. Cestou zastávka 
v horách, krátká túra ke kouzelným Anglickým 
kaskádám. Dále návštěva Napoleonova rodiště 
AJACCIA. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, 
procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým 
ostrovům“, které byly kdysi útočištěm pirátů. 
4. den – BONIFACIO - nejkrásnější a nejpůsobivější 
město ostrova založené jako pevnost na vápencových 
skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního 
moře. Trajekt na Sardinii. 
5. den – Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta 
vnitrozemím ostrova k SANTISSIMA TRINITA DI 
SACCARGIA - překrásný románský kostelík z poč. 12. 
stol. Dále návštěva malebného přístavu ALGHERO , 
přezdívaného díky katalánské tradici „malá Barcelona“. 
Uvidíme katalánskou gotickou katedrálu sv. Marie, 
náměstí, obranné valy, kostel a klášter sv. Františka i 
nábřeží. Severním pobřežím do malebného historického 
městečka CASTELSARDO. Městečko s hradem, který 
leží na mohutném skalisku a majestátně se tyčí nad 
pestrobarevnými domky rozesetými po útesu. Z hradeb 
jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře. V 
příkrých středověkých uličkách nalezneme množství 
kostelíků, náměstíčka, restaurace. Fotozastávka u skály 
ve tvaru sloního těla ROCCIA D’ELEFANTE. 
6. den – Výlet na severovýchodní část Sardinie. CAPO 
D’ORSO - krátký výstup ke skalisku ROCCIA 
DELL’ORSO (ohromný erozí vymodelovaný žulový blok 
připomínající medvěda). Odtud jsou krásné výhledy na 
tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví 
LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou 
přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem. 
Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA 
s křivolakými uličkami, působivým náměstím. 
7. den – Cesta za dávnou historií Sardinie – návštěva 
starověkého komplexu Prisgiona nuraghe, jednoho z 
nejvýznamnějších archeologických nalezišť na Sardinii, 
prehistorické hrobky CODDU VECHIU (hrobka obrů) a 
nurag ALBUCCIU u Arzacheny. Příjezd do srdce pobřeží 
COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), které je 
považováno za nejkrásnější část pobřeží Sardinie se 
skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově 
průzračnou vodou. Návštěva městečka PORTO CERVO, 
které je skutečným centrem Costy Smeraldy s krásným 
přístavem, kde kotví množství jachet, s obchůdky a 
restauracemi a záplavou květin, které zdobí různá 
zákoutí. 
8. den – Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakult. 
lodního výletu spojeného s návštěvou pobřežní 
vápencové jeskyně GROTTA DEL BUE MARINO a s 
následným koupáním na údajně nejkrásnější italské pláži 

CALA LUNA, která dostala své jméno podle srpkovitého 
tvaru připomínající Měsíc. Procházka na NURAG 
MANNU, který se nachází na působivém místě nad 
mořem, odkud jsou nádherné výhledy na východní 
pobřeží Sardinie.   
9. den – OLBIA - návštěva města, kde se seznámíme s 
charakteristickou Corso Umberto plnou malebných 
obchůdků a navštívíme nejdůležitější památku města: 
románský kostel San Simlicio, postavený ve dvanáctém 
století ze žulových bloků. Noční trajekt na pobřeží Itálie. 
10. den – Průjezd Itálií, Rakouskem, Německem. Příjezd 
v nočních hodinách do ČR. 


