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1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 7-10 dní před 
zájezdem. V pokynech budou také upřesněny váhové limity 
zavazadel. 

2. Doprava 
 
V Turecku je doprava zajištěna tureckým autobusem nebo 
minibusem dle počtu přihlášených klientů, nápoje nelze v 
busu nakupovat. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 9x ve 2lůžkových pokojích s 
příslušenstvím v hotelích - 1x Edirne, 1x Ayvalik,  
4x Kuşadassi, 1x Pamukkale, 2x Istanbul. V oblasti 
Kuşadassi bývají hotely vzdáleny několik set metrů od 
pláží, pláže jsou jemné oblázkové nebo písčité. 
             
Příplatek: 1/1 pokoj – 6 200 Kč (povinný při 
nedoobsazení). 
 
Cena nezahrnuje pobytovou taxu – platí klienti přímo na 
místě - vybere průvodce, částka cca 10 € / os. 

4. Stravování 
 
V ceně je zahrnuta 9x snídaně (formou bufetu - většinou 
sýr, džem, máslo, med, někdy salám, okurky, rajčata, 
někdy meloun, jogurt, káva, čaj, džus) a 6x večeře (večeře 
jsou při ubytování na pobřeží – oblast Kuşadassi a Istanbul, 
většinou formou bufetu - 1 - 3 hlavní jídla, polévka, 
zeleninové saláty, ovoce nebo sladké dezerty, nápoje 
nejsou v ceně večeří, každý klient si je hradí na místě). 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, doporučujeme 
pevnější boty - botasky, trekové sandály - na prohlídky 
archeologických areálů. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, 
opalovací krém s vyšším ochranným faktorem, repelent, 
deštník, pláštěnka, šátek pro ženy při vstupu do mešit. 
Upozorňujeme, že navštěvujete muslimský stát, dodržujte, 
prosím, zvláště při návštěvě měst, pravidlo decentního 
oblečení pro muže i ženy. Základní léky - acylpyrin, 
endiaron, imodium, paralen apod. a léky trvale 
užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti. 
Doporučení: nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme 
kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím 
potížím. Stejně tak se vyvarujte přílišnému míchání různých 
jídel a jídel silně kořeněných a orientálních. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 

7. Cestovní doklady 
 
Vezměte s sebou 2 kvalitní fotokopie svého pasu – 
stranu s fotografií a 2 fotografie, pro případ ztráty pasu. 

Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního 
cestovního dokladu je komplikované (velvyslanectví je 
v Ankaře, při vyřízení je nutná osobní přítomnost, zájezd se 
nebude pohybovat v oblasti Ankary), doporučujeme pas 
mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě 
nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme, zejména 
v Istanbulu, Kuşadassi, případně i jiných oblastech, mít 
většinu peněz uloženou odděleně kvůli krádežím. 
 
Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu.  
 
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je 
však nutný platný cestovní pas, jehož platnost trvá 
minimálně 150 dní ode dne návratu ze zájezdu!!! Při 
přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního pasu. 
!!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní pas při 
sobě!!! 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bylo 
možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu mohou 
děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním 
pasem. 
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 700 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) 
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. 
 

Vstupy je nutné platit v místní měně - Turecká lira (TL), jejíž 
kurz je velmi proměnlivý.  
Orientační kurz: 100 TL = cca 5,23 € (24.11.2022) 
Orientační kurz 1 TL = 1,35 Kč (19.10.2022) 
 

Istanbul: palác Topkapi – 320 TL, Harém paláce Topkapi - 
100 TL, Yerebatanská cisterna - 190 TL, jízdné v Istanbulu 
– cca 15 TL / 1 jízda, projížďka po Bosporu – 130 TL. 
Pammukkale – 200 TL 
Afrodisias – 70 TL 
Didyma - 50 TL 
Milét – 50 TL 
Efes – 200 TL 
Pergamon – Akropolis – 100 TL, výjezd lanovkou na 
akropoli – cca 80 TL 
Trója – 100 TL. 
 

Doporučení: v Turecku lze levně nakupovat různé zboží: 
zlato, keramiku, onyx, kožené zboží, koberce apod. 
Průvodce také může dle časových možností do programu 
zařadit návštěvu některé z ukázkových dílen (koberce, 
kožené výrobky apod.). 
 

Půjčení slunečníků a lehátek na pláži v ceně cca 7 €. 
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 80 € + cca 25 € 
místní průvodce a bakšišné. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
15 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Ankara - Embassy of the Czech 
Republic 
Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700 Ankara 
Telefon ústředna (strom): +90312/405 61 39, recepce 

(přímá)-405 69 65, KO-405 69 54, sekretariát VV- 405 69 
55-bez přepojení 
Fax: +90312/446 30 84, KO +90/312/447 73 95 
Nouzová linka: +90532/375 13 87 
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz 
Konzulární úsek: consulate_ankara@mzv.cz 
Ekonomický úsek: Commerce_Ankara@mzv.cz 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 08.30 - 16.30, 
pátek 08.30 - 14.00 
Úřední hodiny KÚ pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09.00 - 
16.00, středa 09.00 - 12.30 
 
Generální konzulát Istanbul - Consulat Generale of the 
Czech Republic 
Abdi Ipekci Cad. 71, Maçka, P.O.Box 35 Istanbul 34367 
Telefon ústředna: +90212/368 8034, 368 8035 
Fax: +90212/2319493 
Nouzová linka: +90/533/2573880 
E-mail: istanbul@embassy.mzv.cz 
Konzulární úsek: Consulate_Istanbul@mzv.cz 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 07.30 - 16.30, 
pátek 08.00 - 14.00 
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 08.00 - 14.00 
 
Honorární konzulát Izmir - Honorary Consulate of the 
Czech Republic 
Cumhuriyet Meydani No.11, Meydan Apt. Kat:4, Daire 11, 
35220 Alsancak - Izmir 
Telefon: +90/ 232 368 0944, 2320368 8871 
Fax: +90 232 336 16 28 
E-mail: izmir@honorary.mzv.cz, eozsoy@etemozsoy.com 
Provozní hodiny úřadu: po - pá 09.00 - 17.00 
  
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tel. předvolba: +90 
Policie: 155 
První pomoc: 112 
Hasiči: 110 
Jandarma (četníci) 156 
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY 
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí 
http://drozd.mzv.cz 
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při 
cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům 
poskytovat na dobrovolném základě informace o svém 
plánovaném pobytu v zahraničí. 
 
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY 
Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár 
(tj. doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 
200 g cigaretového tabáku společně s 200 ks cigaretových 
papírků (nebo 200 g dýmkového tabáku nebo 200 g 
žvýkacího tabáku nebo 50 g šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 
1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg 
čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu 100 cl 
nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení 
parfému, toaletní vody nebo vody po holení, jejichž obsah 
nesmí přesahovat 120 ml. Léky, léčiva a zdravotní potřeby 
je možné bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu. 
 
Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, 
obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou 
výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních 
látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 
až 20 let a vysoké peněžité tresty. Ostré náboje a zbraně 
nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení. 



 
V případě, že se jedná o cestu z Turecka do země EU či ze 
země EU do Turecka, lze v hotovosti dovézt/vyvézt 
maximálně 10 000,- EUR, či ekvivalent této částky. 
 
Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. 
Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit 
doklad o koupi. Vývoz starších cenných předmětů podléhá 
povolení Generálního ředitelství pro správu muzeí. Při 
koupi drahých koberců a uměleckých předmětů 
doporučujeme zejména v turistických oblastech zvýšenou 
obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů. 
 
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: V ranních hodinách odlet s průvodcem z Prahy do 
ISTANBULU, transfer z letiště a první seznámení se Starým 
městem a uličkami Zlatého rohu. Ubytování a večeře v centru 
města.  
2. den: ISTANBUL, celodenní prohlídka města s úžasnou 
atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet 
(UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je 
„starý Istanbul“. Hagia Sofia nejpůsobivější památka starého 
Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita s šesti 
krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi, plný 
uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. 
Možnost večeře v centru města, návrat na hotel. 
3. den: Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí 
Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do 
starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné 
z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých 
H. Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova 
zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská 
válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku. 
4. den: Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole 
PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou 
Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. 
Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - 
působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3.století před 
Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám 
s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli 
z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské 
centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme 
SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou 
starou bazilikou sv. Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola 
Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti 
KUŞADASI.  
5. den: Pobyt u moře, individuální volno – možnost návštěvy 
centra Kuşadasi.  
6. den: Nejzachovalejší antické město východního Středomoří 
EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, 
zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi 
divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova 
fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta 
– nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí 
vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí 
národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým 
divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly 
postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA, 

slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. 
Návrat na ubytování. 
7. den: Pobyt u moře, individuální volno – možnost fakult. 
výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží. 
8. den: Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z 
nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku 
AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami 
– Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. 
HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město 
s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. 
PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých 
vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný 
zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale. 
9. den: Ráno odjezd do ISTANBULU, odpoledne návštěva 
Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 
4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a 
restauracemi. Ubytování v Istanbulu, večeře v centru města.  
10. den: Dokončení prohlídky města, dle časových možností a 
v závislosti na let. řádu individuální volno. Transfer na letiště a 
odlet do Prahy. 
 


