
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY K 
ZÁJEZDŮM STR. 18 

 KRÁSY ANDALUSIE LETECKY   č. záj. 135 
 

1. Odjezdy - čtěte pozorně ! 
 
Čas odletu bude upřesněn cca 7-10 dní před zájezdem, v 
pokynech budou také upřesněny váhové limity zavazadel 
pro leteckou přepravu. 
 
2. Doprava 
 

V ceně zájezdu jsou zahrnuty transfery z a na letiště ve 
Španělsku, let je zajištěn na trase Praha - Malaga - 
Praha. Letiště je od hotelu vzdáleno cca 25 km, doba 
transferu z letiště do hotelu cca 30 minut. Dále je doprava 
zajištěna autobusem na všechny vypsané výlety dle 
programu. Nápoje nelze v autobusu nakupovat. 
 
3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno 7x v hotelu Fuengirola Park**** ve 
Fuengirola.  

Hotelový komplex je situovaný v pečlivě udržované 
zahradě. Hotel nabízí množství sportovních a zábavních 
aktivit. Areál leží jen pár kroků od pláže, na kterou se 
dostanete přes místní komunikaci, popř. lze využít 
hotelový podchod vedoucí přímo na pláž. Pláž je od 
hotelu vzdálena 150 metrů. Nedaleko hotelu se nachází 
obchody, bary, restaurace a vlaková zastávka se 
spojením do okolních letovisek a Malagy. 
V hotelu je k dispozici vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, bar, snack bar, kavárna, herna, půjčovna kol, 
kadeřnictví, možnost připojení k internetu (za poplatek). 
Uprostřed komplexu v zahradě se nachází velká terasa s 
bazénem a s lehátky a slunečníky zdarma a také krytý 
bazén. Sport a zábava: stolní tenis, biliard a tenisový kurt 
(vše za poplatek). 
Pokoje mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, telefon, 
satelitní TV, vysoušeč vlasů, trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasu. 
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem 
do moře se nachází cca 150 m od hotelu. Lehátka a 
slunečníky jsou za poplatek (cca 9 Eur - 2x lehátko + 
slunečník). 
 
Termín 135-03 (případně další přidané skupiny): 
Ubytování bude zajištěno ve 4* hotelu v oblasti Fuengirola 
nebo Torremolinos, kvalitativně stejné ubytování jako u 
termínů 135-01 a 135-02. Hotel bude upřesněn 
v pokynech k odjezdu. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 500 Kč – povinný pro samostatně 
cestující osoby, na vyžádání v CK. 
 
4. Stravování 
 

V ceně je zahrnuta 7x polopenze formou švédských stolů 
vč. sklenice vody a vína k večeři. 
 
5. Důležité osobní věci 
 

Jedny pohodlné boty na prohlídky a pěší výlety. Plavky, 
klobouk a brýle proti slunci, 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. 
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, 
může se Vám stát, že nebudete vpuštěni dovnitř. 
Teplota vzduchu v Andalusii v květnu je kolem 24°C, teplota 
vody je kolem 18°C, na přelomu září a října voda kolem 
22°C, vzduch kolem 25°C. 
 
6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity 
zavazadel pro leteckou přepravu budou upřesněny v 
pokynech k zájezdu. 
 
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. 
 
Při výletu na Gibraltar musí mít každý účastník s sebou 
svůj cestovní doklad a je nutno vstupovat na Gibraltar 
pouze s platným cestovním pasem, jinak mu nebude na 
Gibraltar umožněn vstup. Platnost pasu musí být 
minimálně po celou dobu pobytu na území Velké Británie. 
Z Gibraltaru je v rámci bezcelní zóny možnost vývozu max. 
1 kartonu cigaret, 1 litru alkoholického nápoje nad 20% + 2 
litrů pod 20%. 
 
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. 
 
MÁLAGA – Katedrála 5 € / senioři 3 €, Alcazaba (maurský 
hrad) + Gibralfaro (pevnost) 3,55 € / senioři 0,60 €, každý 
hrad zvlášť 2,20 € / senioři 0,60 €, Picassovo muzeum 7 € 
/ senioři 3,50 €, jízdné vlakem - 2x 3,6 €. 
 
GRANADA – Katedrála 4 € (není sleva pro seniory), 
Královská hrobka 4 € (není sleva pro seniory). 
 
Gibraltar - okruh taxi 40 € na 1,5 hod. (v ceně jsou 
zahrnuty vstupy do jeskyně a tunelů, které samy o sobě 
stojí 21 €), lanovka – 26 € zp. 
 

RONDA - Býčí aréna 6,50 €, Městské muzeum 3 € / senioři 
2 €, Katedrála 4 € / senioři 2 €, Zahrady paláce a vodní důl 
4 €. 
 
CÁDIZ – Katedrála 5 € / senioři 3 €, Věž Torre Tavira 4 €. 
 
CÓRDOBA – Mešita 8 €, Alcázar (hrad) 4,5 € / senioři  
2,25 €, Synagoga – zdarma. 
 
Fakultativní výlet do Sevilly: Nutno rezervovat předem v CK, 
nejpozději při doplatku, platba na místě - 40 €, vstupné 
v Seville 18,5 €, senioři nad 65 let – 12,50 €, místní 
průvodce v Seville cca 8 € (dle počtu účastníků). Výlet se 
uskuteční při min. účasti 30 osob. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 110 € + fakult. 
výlet do Sevilly. 

!!! Vstupné do Alhambry s rezervací: 970 Kč/os. Tento 
vstup je nutné objednat a zaplatit již při přihlášení, rezervaci 
však španělská CK potvrdí až měsíc před zájezdem, 
nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena. 
K rezervaci je nutno uvést číslo cestovního dokladu (OP 
nebo pasu) a celé datum jeho platnosti a s tímto dokladem 
je pak nutno do Španělska cestovat, jinak je rezervace 
neplatná. 
 
10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň 
26 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně  
21 dní před odjezdem. 
 
11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Madrid – J.E. JUDr. Ivan Jančárek, po-pá 
8.00-16.30, tel: +34 913 531 880, nouzová linka 
+420 222 264 234, Avda. Pío CII, 22-24, Madrid. 
 
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 - Odlet z Prahy, přílet do Andalusie.  
2. den  - Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE 
ANTEQUERA, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní 
městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému 
výskytu vzácných rostlin. ANTEQUERA – zastávka u unikátní 
památky – dolmenů na okraji městečka. Prohlídka města 
CORDOBA, jednoho ze skvostů Andalusie se spoustou 
zajímavých památek - katedrála/mešita, římský most, židovská 
čtvrť aj. 
3. den - Výlet do srdce Andalusie - města GRANADA 
(UNESCO) - zasazeného do přírody na úpatí pohoří Sierra 
Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské 
nadvlády (palác Alhambra, letohrádek Generalife se zahradami, 
pevnost Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým výhledem aj.).   
4. den  - Odjezd brzy ráno na dlouhý výlet za dalšími 
jedinečnými místy Andalusie.  Zastávka v romantickém 
městečku VEJER DE LA FRONTERA – půvabné „bílé 
městečko“ s krásnými vyhlídkami. Prohlídka centra města 
CÁDIZ – malebné bílé město ležící na úzkém poloostrově, 
významný přístav, pěkná katedrála, příjemné promenády. Na 



závěr exkurze ve vinařství s ochutnávkou proslulých 
SHERRY VÍN. 
5. den  - Pobyt u moře. Pro zájemce půldenní výlet vláčkem 
(jízdné cca 3,6 Eur jedna cesta) s průvodcem do nedalekého 
města MALAGA – přímořské historické město s mohutnou 
katedrálou, maurskou pevností a rodným domem Pabla 
Picassa. 
6. den - Prohlídka GIBRALTARU- britská kolonie s bezcelní 
zónou, výlet na mohutnou skálu s pevností a s výhledy na 
africký kontinent. Jediná volně žijící kolonie opic v Evropě. 
Přejezd přes hory do oblasti bílých městeček a návštěva 
Rondy. RONDA – malebné nad skalní rozsedlinou rozložené 
městečko, které upoutá každého návštěvníka svou 
roztomilostí. 
7. den - Pobyt u moře nebo možnost fakultativního výletu do 
Sevilly. SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané pro svou 
krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, 
s překrásným romantickým zámkem v maurském slohu 
a bílou židovskou čtvrtí. 
8. den  - Transfer z hotelu na letiště a odlet do Prahy. 
 


