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 Turecko – Lýkijská cesta 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Turecko – Lýkijská cesta – odlet bude upřesněn cca 14 
dní před zájezdem. Let bude zajištěn na trase Praha – 
Antalya – Praha, může být s přestupem v Istanbulu nebo 
přímá linka, podle letecké společnosti.  

2. Doprava 
 
bude zajištěna dle počtu přihlášených klientů: minibusem 
nebo midibusem.  

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
 
Ubytování je zajištěno 9x v hotelích ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. 
Po dohodě možné 2lůžkové pokoje s přistýlkou nebo  
1/1 pokoje za příplatek (omezené množství). 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 5 000 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 

V ceně zájezdu je zahrnuta 9x polopenze. Snídaně 
bufetová (většinou pečivo, vajíčka, rajčata, okurky, máslo, 
džem, med, sýry, čaj, káva), večeře servírovaná 
(zeleninový salát, hlavní jídlo, někdy polévka), nápoje 
nejsou v ceně večeří zahrnuty.  

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné pevné boty na turistiku (doporučujeme 
trekové boty nebo pohorky s neklouzavou podrážkou – 
turistické boty jsou opravdu nutností). Doporučujeme 
také trekové hole, kdo je zvyklý s nimi chodit. Pěší trasy 
jsou v délce kolem 4 - 6 hod. Doporučujeme s sebou 
klobouk nebo čepici a brýle proti slunci, krém na opalování 
s vyšším ochr. faktorem, ale také pláštěnku a teplejší 
oblečení – mikinu, větrovku apod. Vhodný je menší batoh 
na pěší trasy, do kterého si dáte dostatečné množství vody 
na každou pěší trasu, svačinu apod. 
Počasí v září: v jižním Turecku bývá celkem teplé, 
průměrné teploty se pohybují v této době kolem 26-30°C. 
Během většiny dnů bude možnost koupání. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron apod. a léky trvale 
užívané. Pro zájezdy na hory doporučujeme dobře 
vybavenou osobní lékárničku s náplastmi, obvazy, 
elastickým obinadlem, jodisolem, léky proti bolesti, mastí 
proti bolesti, panthenolem na spáleniny od slunce. 
Doporučujeme také léky proti průjmům - endiaron, 
endiform, imodium apod. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhový limit 
zavazadel bude uveden v pokynech cca 14 dní před 
zájezdem. Prosíme o rozumné zabalení zavazadel, 
v minibusech nebývá místa nazbyt. 
 
 
 
 

7. Cestovní doklady 
 
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je 
však nutný platný cestovní pas, jehož platnost trvá 
minimálně 150 dní po návratu ze zájezdu. Při přihlášení 
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. V současné době tedy 
mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem. 
Klienti, kteří nejsou občany ČR, si povinnosti ohledně 
vstupu do Turecka (víza apod.) vyřizují sami. 
 
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), doporučujeme mít 
pas uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo 
odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz 
uloženou odděleně kvůli krádežím. 
 
Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu, se 
kterým budete do Turecka cestovat. 
 
8. Pojištění 
 
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. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny k odletu. 
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 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. 
 
9. Orientační ceny vstupného  
 
(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na počasí a individuálním výběru každého klienta. 
 
V Turecku neplatí slevy na ISIC, ITIC ani seniorské slevy 
ani skupinové slevy. Platí pouze novinářské průkazy a 
slevy pro děti do 12 let. 
 
Vstupy je nutné platit v místní měně - Turecká lira (TL), 
jejíž kurz je proměnlivý. EUR nebo USD není problém 
vyměnit na letišti. Pozdější výměna bude možná ve větších 
letoviscích. 
Orientační kurz 1 TL = 1,35 Kč (19.10.2022) 
 
Ceny se mohou měnit vzhledem k proměnlivému kurzu TL. 
Plavba lodí kolem ostrova Kekova – cca 25-30 Euro (dle 
počtu zájemců). 
 
Celková orientační částka na vstupy - ceny budou 
aktualizovány zač. roku 2023. 
 
V Turecku je zvykem dávat místním průvodcům a řidičům 
bakšišné / spropitné. Částka bude upřesněna v pokynech 
k odletu, orientačně cca 35 € / os. Peníze bude vybírat na 
začátku zájezdu průvodce a bude je na místě rozdělovat. 
 
Během některých výletů bude zařazena návštěva 
tradičních ukázkových dílen, např. na zpracování a výrobu 
onyxu a šperků apod. 

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 
 
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: Let Praha – Antalya. Přejezd do oblasti Olympos, 
nocleh. 
2. den: PHASELIS – prohlídka sice malého, ale velice 
pěkně položeného areálu antického města, které se 
rozkládalo na poloostrově obklopené třemi přístavy, dobře 
dochované zbytky antického akvaduktu a divadla s 
výhledem na Tahtali Dagi (starověký Olympos). Dále asi 



11 km přechod po LÝKIJSKÉ CESTĚ z Ulupinar do Cirali s 
prohlídkou místa bájné CHIMÉRY – věčně hořící ohně, 
které ve starověku považovali za místo, kde žila strašná 
nestvůra Chiméra. Prohlídka starověkého města 
OLYMPOS, ležícího v ústí řeky a u dlouhé písčito-
oblázkové pláže, odpočinek, možnost koupání. 
3. den: Prohlídka antických míst LIMYRA, ARYKANDA a 
OINOANDA v nádherné přírodě v horách. Starobylé město 
LIMYRA leží na úpatí vysokého kopce. Dochovaly se zde 
pozůstatky cisteren, městských hradeb a více než 400 
skalních hrobek. ARYKANDA – na strmých svazích pohoří 
Taurus leží rozlehlé pozůstatky starověkého města s 
pozůstatky divadla, stadionu, lázní a hrobek. Neskutečnou 
atmosféru místa dotváří nádherná poloha v hornaté 
krajině. OINOANDA je starověké lýkijské město, ležící na 
izolovaném místě vysoko v horách. Návštěva 
TRADIČNÍHO LÝKIJSKÉHO VINAŘSTVÍ s možností 
ochutnávky i nákupu místních vín. Nocleh v 
oblasti Ölüdeniz - Kabak. 
4. den: Další část přechodu po LÝKIJSKÉ CESTĚ v délce 
asi 10 km z Kayaköy do Ölüdeniz . KAYAKÖY je 
označováno za město duchů, které bylo ve 20.l. 20.st. 
vysídleno. Původní řecké obyvatelstvo muselo odejít a 
Turci se báli v opuštěných domech znovu usadit. 
Procházet budeme kolem byzantských kostelíků i dobře 
dochovaných, ale opuštěných domů. Odpoledne koupání 
na jedné z nejkrásnějších pláží v ÖLÜDENIZ . PLÁŽ 
ÖLÜDENIZ je nejfotografovanější pláží Turecka, slavná 
pro svou tzv. Modrou lagunu. Je to místo výjimečné krásy, 
s krásnou písčitou pláží. 
5. den: Třetí část přechodu po LÝKIJSKÉ CESTĚ v délce 
cca 14 km - přechod Ovacik – FARALYA s vyhlídkami do 
Údolí motýlů. Tento úsek Lýkijské cesty patří k 
nejkrásnějším, s mnoha nádhernými, dalekými výhledy na 
skalnaté pobřeží. 
6. den: Druhá část tohoto asi nejkrásnějšího úseku 
LÝKIJSKÉ CESTY vede v délce asi 10 km z Faralye do 
KABAKU, koupání na krásných písečných plážích. KABAK 
patří rovněž k nejvyhlášenějším místům, velice vhodným k 
odpočinku a koupání. 
7. den: Turistika v KAŇONU SAKLIKENT, jehož části lze 
procházet pouze vodou. Patří k nejhezčím kaňonům, které 
se dají v Turecku procházet. Odpoledne návštěva dvou 
míst zapsaných na seznamu UNESCO – XANTHOS a 
LETOON. LETOON – významné starověké místo s 
dochovaným chrámem Létó – matky Apollona a Artemis, 
významná lýkijská náboženská svatyně. XANTHOS se 
označuje za hlavní město Lýkie, u divadla se zde 
dochovaly zajímavé sloupové hrobky se sarkofágy a další 
památky. Nocleh v oblasti Kas. Dle časových možností 
podvečerní letovisko KAŞ - starověký Antiphellos, dnes 
příjemné turistické středisko, ležící v hornaté krajině jen 2 
km od řeckého ostrova Kastellorhizo. 
8. den: Prohlídka antického města PATARA, ležícího u 
jedné z nejdelších písečných tureckých pláží. Na této pláži 
v letním období kladou vajíčka mořské želvy karety. 
THEIMIUSA a SIMENA – dvě starověká města s lýkijskými 
sarkofágy, byzantské hradby, potopené památky, plavba 
lodí k OSTROVU KEKOVA s možností koupání (loď se 
platí na místě v eurech). Pohodový den, který nás seznámí 
s dalšími krásnými památkami a neméně krásnou lýkijskou 
krajinou. 
9. den: MYRA – prohlídka velmi dobře dochovaného 
antického divadla a nedaleké lýkijské nekropole skalních 
hrobek. Myra je také proslavená jako působiště a místo 
původního pohřbu sv. Mikuláše, který zde působil jako 
biskup. Dochovaly se zde rozsáhlé pozůstatky starobylého 

kostela sv. Mikuláše, budovaného již od konce 4.st. Dojezd 
do Antalye na nocleh. 
10. den: Odlet zpět do Prahy. 


