
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 56 

 ANDALUSIE A MURCIE let.   č. záj. 256 

1. Odjezdy 
 
Andalusie a Murcie – čas odletu bude upřesněn v 
pokynech cca 7 dní před zájezdem. Let bude zajištěn na 
trase Praha - Valencie - Praha. Ve Valencii se letecká část 
připojí k autobusové variantě a obě skupiny pak budou 
pokračovat v programu společně. 

2. Doprava 
 
je zajištěna ve Španělsku dálkovým autobusem s 
klimatizací s možností občerstvení (káva, čaj, limonády, 
pivo).  

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno 10x v hotelích kategorie 3* ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 7 700 Kč (zde povinný pro 
samostatně cestující osoby, doobsazení není možné). 
 
Sleva pro 3. osobu na přistýlce - 1 500 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 10x polopenze, snídaně 
formou bufetu (výjimečně servírované), večeře při 
ubytování ve vnitrozemí (Granada, Sevilla) servírované, 
při ubytování u moře formou bufetu. 
Ostatní stravování je vlastní, nápoje nejsou zahrnuty v 
ceně večeří. 
Orientační ceny: Voda 5l – 0,60 EUR, stolní víno – 2 EUR, 
pivo – 0,60 EUR, chleba – 0,80 EUR, pečivo – 0,60 EUR, 
brambory1kg - 0,60 EUR, zmrzlina – 1 EUR, mléko – 0,70 
EUR, Máslo – 0,80 EUR, jogurt 4 ks – 1,30 EUR, salám 
100 g – 0,80 EUR, ovoce 1 kg – 2 až 2,5 EUR, zelenina 1 
kg – 2 EUR. 
Jídlo v restauraci – 12 až 20 EUR, víno v restauraci 2 dl – 
5 EUR, pivo v restauraci – 3 EUR. 

5. Důležité osobní věci 
 
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. 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 
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července 
2000). 
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  
740 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. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny. 
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 €. 
 
GRANADA – Katedrála 5 € (není sleva pro seniory), 
Královská hrobka 5 € (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. 
 
CÓRDOBA – Mešita 8 €, Alcázar (hrad) 4,5 € / senioři  
2,25 €. 
SEVILLA – Alcazar – 11,5 €, katedrála – 9 €.  
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 130 €. 
 
!!! Záloha na vstupné do Alhambry s rezervací a s 
místním průvodcem: 1 300 Kč/os. Tento vstup je nutné 
objednat a zaplatit již při přihlášení, rezervaci však 
španělská CK potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li 
ze španělské strany potvrzena, částka bude klientovi 
obratem vrácena. Nejzazší termín pro rezervaci a platbu 
je 30.6., poté je již každá objednávka na zpětné potvrzení. 
 
katedrála v Cordobě 300 Kč 
katedrála v Seville 300 Kč 
večerní flamenco v Granadě 780 Kč  
(uvedené 3 vstupy je nutné objednat nejpozději do 31.8.) 

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 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. 
Honorární konzulát Barcelona – Pan Jaime Martín Puchol, 
po-čt 10.00-13.00, tel: +34 932 413 236, Carrer de 
Mallorca 272, 9-1, Barcelona. 
 
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: autobusová varianta 
1. den - Odpoledne odlet z Prahy do Alicante/ Valencie. 
Transfer na Costa Blancu. Ubytování obvykle v oblasti 
Benidormu. 
2. den - Návštěva největších evropských palmových hájů 
v ELCHE, které jsou zařazeny na seznam UNESCO. 
Nachází se zde na 300 000 palem datlových. Přejezd do 
Granady. Cestou zastávka v GUADIXU, městečku 
s památkově chráněnými bizarními jeskynními domy. 
Procházka jeskynním městem je nevšedním zážitkem.  
3. den - Prohlídka GRANADY (UNESCO), města tisíckrát 
opěvovaného básníky a spisovateli. Návštěva  
ALHAMBRY, jedinečného komplexu maurských staveb. 
Zahrady Generalife. Pokračování prohlídky památek 
katedrála, královská kaple. Fakult. představení flamenga.  
4. den - Prohlídka CORDOBY – historické centrum 
(UNESCO) tvoří bývalá židovská čtvrť a zde se také 
nachází nejvýznačnější místní památka – Mezquita.  
5. den - Prohlídka SEVILLY (UNESCO) ležící na březích 
řeky Guadalquivir. Centrem je bývalá židovská čtvrť Santa 
Cruz, katedrála, palácový komplex Alcazár, staré paláce 
a historické budovy, Torre del Oro aj.  
6. den - Přejezd na ubytování na Costadel Sol. Volno 
u moře.  
7. den - Návštěva anglického GIBRALTARU, pevnosti 
ovládající vjezd do Středozemního moře. Odpoledne 
průjezd pohořím Sierra de Ronda do městečka Ronda.  
8. den - Dopoledne prohlídka MÁLAGY – katedrála, 
středověký maurský palác Alcazaba. Odpoledne volno u 
moře nebo možnost zůstat v Malaze déle a návrat vlakem 
na ubytování. 
9. den - Cesta při pobřeží do severní Andalusie. Zastávka 
v městečku NERJA, které má arabský původ, vyhlídka 
Balkon Evropy. Vykoupání nebo návštěva bílé vesničky 
FRIGILIANA, která patří mezi nejkrásnější bílé vesničky 
v oblasti Andalusie. Zastávka u akvaduktu AGUILA z 18 
století. Nocleh v oblasti Mojácar-Ameria.  
10. den - Průjezd krajem Murcia. Návštěva poutního místa 
CARAVACA DE LA CRUZ. Na kopci obklopeném 
středověkými hradbami naleznete hrad a katedrálu 
s údajným zázračným dvojramenným křížem uloženým 
v hradní svatyni. Prohlídka centra ALICANTE, oblast 
přístavu a majestátní hrad Castillo de Santa Bárbara. 
Ubytování na pobřeží Costa Blanca. 



11. den - Volno u moře. Transfer do Alicante / Valencie. 
Přílet kolem půlnoci do Prahy. 


