
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM  

 KYPR - OSTROV BOHYNĚ LÁSKY  
č. záj. 252 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Kypr - čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 10 dní 
před zájezdem. V pokynech budou také upřesněny váhové 
limity zavazadel pro leteckou přepravu. 

2. Doprava 
 
Doprava na výlety je zajištěna minibusem (dle počtu 
klientů), nelze zakupovat nápoje během cesty. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 7x v hotelu*** v oblasti Larnaky ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
CK si vyhrazuje právo změnit hotel za jiný ve stejné cenové 
kategorii. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) –  
6 600 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze. Ostatní 
stravování je vlastní. 
Doporučujeme kupovat balenou vodu – 6x 1,5 l – 4 € 
(vodovodní voda je odsolená mořská voda). 

5. Důležité osobní věci 
 
Je třeba mít s sebou redukci do zásuvek - nelze použít 
naše el. spotřebiče! Jedná se o stejný typ redukce jako je 
potřeba do Velké Británie.  
Jedny pohodlné boty na 
prohlídky, doporučujeme 
pevnější boty - botasky, 
trekové sandály - na 
prohlídky archeologických 
areálů. Nutné je vhodné 
oblečení do kostelů a mešit 
– dlouhé kalhoty, dlouhá 
sukně nebo šaty, dlouhý 
rukáv. Plavky, klobouk a 
brýle proti slunci, opalovací 
krém s vyšším ochranným 
faktorem, repelent, deštník, pláštěnka. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, imodium, paralen apod. a léky trvale 
užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity 
zavazadel pro leteckou přepravu budou upřesněny v 
pokynech k odletu. 
 
7. Cestovní doklady 
 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. Doporučujeme, aby byl pas platný minimálně  
6 měsíců po návratu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že 
máte svůj vlastní pas při sobě!!!  

Nelze cestovat s občanským průkazem kvůli vstupu na 
tureckou část Kypru, během výletů do Severokyperské 
turecké republiky je nutno mít s sebou cestovní pas. 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů je 
možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu budou 
moci 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. 
 
Prosíme o nahlášení čísla cestovního pasu, se kterým 
budete cestovat, a celého data jeho platnosti. 
 
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) 
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. 
 
Hrad Kolossi – 2,5 € 
Kourion  - antické naleziště – 4,5 € 
Kourion - svatyně boha Apolóna – 2,5 € 
Pafos - archeologický park – 4,5 € 
 - Hrobky králů – 2,5 € 
Larnaka - Byzantské muzeum svatého Lazara - 1 € 
Nikósie - Kyperské muzeum – 4,5 € 
       - Byzantské muzeum a umělecká galerie – 2,5 € 
Famagusta - Citadela  - 3,5 € 
Salamis - antické naleziště – 4,5 € 
Hrad sv. Hilariona – 3,5 € 
Kyrenie - hrad  + muzeum lodních vraků -  4,5 € 
Bellapais - augustinský klášter – 4,5 € 
Půjčení lehátka na pláži – cca 3 € / den.  
Půjčení slunečníku na pláži – cca 3 € / den. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 80 €. 
 
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 Nikósie – J.E. Ing. Vladimír Němec, po-pá 
7.30-16.00, tel: +357 224 211 18, nouzová linka: 
+357 993 563 80, 18 Kyriakou Matsi Avenue, Victory 
Tower, 2nd Floor, Office 202, Ayioi Omologites, 1082 
Nicosia. 
 

Honorární konzulát Limassol - Honorary Consulate of 
the Czech Republic 
M. Georgalla 10, 1095 Nicosia 
Telefon: +537/22591900 
Fax: +357/22591700 
E-mail: limassol@honorary.mzv.cz 
melita@cyprusisland.com 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09.00 - 12.00 
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tel. předvolba: +357 
První pomoc: 112 

Policie: 112 
Hasiči: 112 
Informace o nonstop lékárnách: 11892 
 

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 zájezdu 
Odlet na Kypr. Prohlídka přístavního města LARNAKA, 
jehož hlavní památkou je kostel Svatého Lazara s hrobem 
postavy z Nového zákona Bible. Z křesťanství přeskočíme 
k islámu u solného jezera při návštěvě mešity na poutním 
místě Hala Sultan Tekke, kde je pochována teta proroka 
Mohammeda. Nocleh v hotelu v oblasti Larnaky. 
2. den zájezdu 
Odpočinek u moře. 
3. den zájezdu 
Program v hlavním městě a pohoří: Prohlédneme si to 
nejlepší z řecké i turecké části kyperské 
metropole NIKÓSIE (Kyperské muzeum, hradby, katedrála, 
Arcibiskupský palác a mnoho dalšího). Odpoledne se 
vydáme na vyhlídkovou jízda do největšího kyperského 
pohoří TROODOS, které se horou Olympos zvedá až do 
výšky 1.951 metrů. Přes horské vesnice pojedeme k 
nejbohatšímu kyperskému KLÁŠTERU KYKKOS a 
do PEDOULAS s cenným kostelem archanděla Michaela 
(UNESCO). 
4. den zájezdu 
Celodenní výlet do turecké severní části Kypru – průjezd 
Kyrénským pohořím, kde si prohlédneme gotické 
opatství BELLAPAIS a pohádkově položené impozantní 
ruiny královského hradu ST. HILARION, které zhmotňují 
středověké křižácké království. Odpoledne navštívíme 
nejpůvabnější kyperské pobřežní město KYRENIA s 
pevností a antickou obchodní lodí v tamějším muzeu). 
5. den zájezdu 
Program na jihu Kypru: Nejdříve se zastavíme u hradu 
anglického krále Richarda Lví srdce v LIMASSOLU a poté 
si prohlédneme pevnost řádu johanitů v KOLOSSI. 
Odpoledne vyměníme křižáky za starověké památky a 
navštívíme nejpůsobivějšího kyperské antické 
město KOURION. Zastavíme se u útesů, kde se měla z 
mořské pěny zrodit bohyně Afrodita a prohlédneme si 
antické mozaiky a královské hroby (UNESCO) v přístavním 
městě PAFOS. 
6. den zájezdu 
Celodenní výlet do turecké východní části Kypru: 
Prohlédneme si antické město SALAMIS, zastavíme se 
u KLÁŠTERA SVATÉHO BARNABÁŠE a navštívíme 
středověké město FAMAGUSTA, které bylo označováno za 
Bránu Orientu. Hlavní benátská pevnost s impozantní 
katedrálou a mohutnými hradbami evokuje vzpomínky na 
šíleného Othella, který tady podle Shakespeara měl ze 
žárlivosti zavraždit svou manželku. 
7. den zájezdu 
Odpočinek u moře. 
8. den zájezdu 
Odlet do Prahy.  


