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1. Odjezdy – čtěte pozorně ! 
 
Portugalsko – odlet bude upřesněn cca 10 dní před 
zájezdem. Váhové limity zavazadel pro leteckou přepravu 
budou upřesněny v pokynech k zájezdu. 

2. Doprava 
 
Doprava v Portugalsku je zajištěna místním zájezdovým 
autobusem, nápoje nelze v autobusu nakupovat.  

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno v hotelích typu ETAP nebo IBIS 
nebo hotelích a penzionech ve 2lůžkových pokojích 
s vlastním příslušenstvím.  
Předpokládaná místa hotelů: 1x oblast Lisabonu (přesné 
místo ubytování záleží na času příletu do Portugalska),  
2x Fátima (hotel v centru, cca 10 minut pěšky od poutního 
areálu), 1x Lisabon nebo Setúbal (IBIS), 4x Algarve – 
většinou bývá ubytování zajištěno v penzionu v oblasti 
Praia da Rocha, 1x Lisabon nebo Setúbal. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) –  
6 000 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 9x snídaně – kontinentální 
(káva, čaj, někdy džus, houska, croissant, máslo, džem, 
někdy sýr a salám) a 2x večeře (ve Fátimě, večeře jsou 
servírované – polévka, hlavní jídlo, salát, dezert nebo 
ovoce). Pokud to bude vyžadovat program zájezdu, může 
být snídaně někdy nahrazena snídaňovým balíčkem. 
Z restaurací je přísně zakázáno odnášet jakékoliv jídlo! V 
hotelech se nesmí vařit. V okolí většiny hotelů je řada 
stravovacích možností. 
 
Příplatek: 4x večeře – 1 200 Kč (večeře jsou servírované 
– polévka, hlavní jídlo, salát, dezert nebo ovoce, nápoj k 
večeři) – na Algarve. 

5. Důležité osobní věci 
 
V Portugalsku je čas posunut -1 hodina oproti 
středoevropskému času. 
Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první 
den nápoje v dostatečném množství s sebou (ne ale na 
palubu!), na začátku zájezdu není možnost si je většinou 
zakoupit. 
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Plavky, klobouk a brýle 
proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, 
repelent. Deštník, teplejší oblečení pro případ horšího 
počasí - zejména ve druhém termínu. Základní léky - 
acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, 
jodisol apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna.  
 
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. 
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla 
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít 
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při 
cestování do zahraničí 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. 
 
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) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze 
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna 
místa musí být realizována, záleží na průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Porto – kostel sv. Františka – 3,5 €, křížová chodba 
Katedrály – 3 €, sklepy s portským – 12 €, loďka 
s vyhlídkami po řece Douro – 15 €, lanovka na most 
sv. Ludvíka – 6 € / 1 cesta, 9 € zp.  
 
Coimbra – Univerzita - 12 €, bez knihovny 7 €, kostel sv. 
Kříže – 2,5 €, křížová chodba Staré katedrály – 2 €. 
 
Alcobaça – 6 €, Batalha – 6 €, Tomar – 6 €, společné 
vstupné do všech tří klášterů – 15 €. 
 
Sintra – královský palác – 10 € (St zavřeno), Palacio da 
Pena – autobus k paláci – 6,9 €, vstup celý areál 
(palác, terasy, park) – 14 €, pouze terasy a park – 7,5 € 
(Po zavřeno). Maurský hrad – 8 €. 
 
Lisabon: Klášter Jeronýmů – 10 €, Belémská věž – 6 €, 
vyhlídka z Památníku objevitelů – 5 €, projížďka 
tramvají – 2 € / 1 cesta, vyhlídková tramvaj – 18 € / 1,5 
hod.. Pevnost sv. Jiří – 8,50 €, výtah Sta. Justa – 5,15 €, 
Archeologické muzeum – 4 €. 
 
Cabo da Rocca – certifikát 11 €. 
Lagos – plavba loďkami mezi útesy – 15 € (dle 
společnosti). 
 

Silves – hrad – 2,8 €, katedrála – 1 €. 
 
Évora – kostnice – 4 €, katedrála + křížová chodba –  
1 €, kostel sv. Jana Křtitele – 3 €.  
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 140 € (při 
navštívení všech tučně uvedených míst, spočítaná 
celková částka je orientační a záleží na každém 
účastníkovi, kolik vstupů bude chtít absolvovat). 
Vstupy, které se absolvují společně se skupinou, jsou 
vyznačeny tučně. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
Letecký zájezd se uskuteční při minimálním počtu  
15 klientů. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Lisabon – J.E. Ing. Martin Pohl, po-pá 
8.00-16.30, tel: +351 213 010 487, nouzová linka 
+351 919 319 422, Rua Pero de Alenquer, 14, Lisboa. 
Honorární konzulát Porto – Pan José Francisco Correia 
de Lemos Pavao, út 9.30-12.00, tel: +351 914 675 425, 
Praca General Humberto Delgado, 267, Piso 4, Sala 12, 
Porto. 
Honorární konzulát Faro – Pan Paulo Neves, st 10-12.30, 
tel: +351 289 804 478, Avenida 5 de Outubro, 55, I. Esq., 
Faro. 
 
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 ČR do Portugalska. Transfer do hotelu, 
ubytování v hotelu.  
2. den - ALCOBACA – starobylé městečko s klášterem 
P. Marie, ve kterém se nachází velkolepý kostel, největší 
v Portugalsku.  BATALHA – pro svou krásu ve všech 
dějinách umění vyzdvihovaný klášter. Mistrovské dílo 
gotické architektury v Portugalsku.  TOMAR – historické 
město, kterému vévodí templářský hrad z 12. století. Síť 
úzkých uliček tvoří malebné centrum.    
3. den - Přístavní město PORTO, známé svým vinařstvím 
(portské). Centrum s katedrálou a dalšími zajímavostmi.  
Efektní most přes řeku Douro nad kaňonem, ve kterém se 
nachází čtvrť Ribeira s křivolakými uličkami a také sklípky 
s ochutnávkou portského vína. COIMBRA – univerzitní 
město s bezpočtem historických památek, první hlavní 
město Portugalska. Stará katedrála, kostel sv. Kříže, 
univerzita.   
4. den - CABO DA ROCCA – nejzápadnější výběžek 
Evropy. SINTRA – královské město s nádhernou polohou 
na svazích žulového hřebene s množstvím roklí a bystřin. 
Jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji 
krásu mnoha básníky.  LISABON – metropole 
Portugalska s nejvýznamnější památkou KLÁŠTEREM 
BELÉM, který je vrcholem manuelské architektury, 



nádhernou věží Torre de Belém ležící na břehu mořské 
úžiny, vedle které se nachází známý památník objevitelů, 
v jehož čele vyniká Jindřich Mořeplavec.   
5. den – Dokončení prohlídky LISABONU - prohlídka 
historického centra, čtvrti Alfama s hustými uličkami kolem 
opevněného hradu, katedrály Sé, historický výtah Santa 
Justa s krásnými výhledy na město aj. Přejezd na jih 
Portugalska na pobřeží Algarve. 
6. den - ALGARVE – jedno z nejkrásnějších pobřeží 
Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Koupání 
na plážích zasazených mezi skalisky. Návštěva CABO DE 
SAO VINCENTE – nejjihozápadnějšího výběžku Evropy 
s majestátním majákem. PONTA DA PIEDALE – vyhlídka 
na skalní věže a další skalní útvary spadající prudce do 
moře. Možnost plavby lodičkami kolem rozeklaného 
skalnatého pobřeží. LAGOS (bývalé centrum obchodu 
s otroky za objevitelských plaveb), malebná pěší zóna.   
7. den – Pobyt u moře. Půldenní výlet do bílého městečka 
CARVOEIRO - pěší procházka po velkolepých útesech, 
dřevěné lávky a vyhlídky na pláž, rozeklané útesy. 
Prohlídka SILVES - historické město s gotickou katedrálou 
a maurským hradem z červeného kamene, malebné 
městečko s úzkými uličkami a bílými domky.  
8. den - Pobyt u moře. Odpoledne návštěva ALBUFEIRY 
– jedno z hlavních turistických center na pobřeží Algarve 
se širokou písčitou pláží, četnými rybími restauracemi 
a působivým centrem plným malebných zákoutí a bílých 
domů.  
9. den – Přejezd do střední části Portugalska. ÉVORA - 
město pod patronací UNESCO je muzeem portugalské 
architektury. Hradbami obehnané město se působivě 
zvedá z roviny. Za hradbami si můžete vychutnat krásu 
této památkově chráněné rezervace. Nocleh.  
10. den - Odlet z Portugalska zpět do ČR. 
 


