
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 110 

 PERLY KANÁRSKÝCH OSTROVŮ -  
LA GOMERA A LA PALMA    č. záj. 349 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 

Perla Kanárských ostrovů La Gomera - čas odletu bude 
upřesněn cca 7 dní před zájezdem. 

2. Doprava 
 

Doprava na Kanárských ostrovech je zajištěna místními 
autobusy a mikrobusy. 

3. Ubytování 
 

Ubytování je zajištěno v hotelu nebo apartmánu ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
Ubytování je většinou zajištěno takto:  
La Gomera – hotel v klidné části městečka La Puntilla na 
západním pobřeží ostrova, k dispozici je bezplatný internet a 
bazén s výhledem, restaurace, bar, pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV.  
 
CK si vyhrazuje právo změnit hotely za jiné ve stejné 
cenové kategorii. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 6 400 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze, snídaně formou 
bufetu, večeře servírované. 
 
Jídlo v restauraci: od 12,5 do 25 eur bez nápojů, průvodce 
může domluvit turistické menu (předkrm, hlavní jídlo, 
dezert, někdy i nápoj) od cca 12 euro, nutno předem 
domluvit 
Orientační ceny potravin: 
Obchod 
Pivo 0,3 l     od 0,60 € 
Chléb      od 0,50 € 
Voda 1l      od 0,80 € 
Pizza      od 10 € 
Těstoviny     od 9 € 
Pivo 0,33 l     od 2 € 
Menu v restauraci    12 € 
Menu v McDonald´s    od 7,5 € 
Stolní víno sklenička    2,5-3,5 € 
Kvalitnější víno sklenička   od 3,5 € 
Pivo       3-4 € 
Cappuccino     cca 2,7 € 
Zmrzlina kopeček    od 2 € 
Tapas      od 5 € 
Nachos de guacamole    od 6 €  

5. Důležité osobní věci 
 

Kanárské ostrovy jsou posunuty o jednu hodinu zpět 
oproti středoevropskému času. 
 
Kvalitní outdoorové oblečení pro pohyb v horách a přírodě 
vůbec (waterproof lehká bunda, fleece bunda a dostatek 
trik a triček, rychleschnoucí nebo waterproof kalhoty, 
kvalitní outdoorové ponožky, doporučujeme i čepici a 
rukavice pro případ nepříznivého počasí v horách – může 
být větrno i hodně vlhko, oblečení si vezměte dostatek, 

aby Vám vždy zbylo suché na převlečení), dobře 
prošlápnuté pohorky nebo trekové boty – lépe kotníkové, 
pokrývku hlavy proti slunci – zvlášť v horách, ale i u moře 
je sluneční svit intenzivní, dobrý ochranný krém a sluneční 
brýle by ve Vaší výbavě rozhodně chybět neměly, 
nezapomeňte pohodlné oblečení na cesty a plavky. 
Nezapomeňte menší batoh na turistiku, do kterého se 
Vám vejde svačina na den, láhev s vodou i případné 
náhradní oblečení. 
Všechny treky a ostatní turistika budou realizovány „na 
lehko“, věci s sebou lze zabalit i do kufru. POZOR! Balte 
své věci s rozmyslem, přesuny po část programu budou 
probíhat mikrobusem a nadměrná zavazadla by mohla 
zkomplikovat pohodlí Vašeho cestování. 
 
Počasí na La Gomeře by se dalo shrnout velmi jednoduše 
- je tu hezky celý rok. V létě je tepleji, v zimě je příjemných 
22 - 23 stupňů. Počasí zde ovlivňují dvě základní okolnosti 
- kanárský proud, což je mořský proud, který se odděluje 
od teplého Golfského proudu, a větry vanoucí ze 
severovýchodu, které přinášejí vlhkost a v létě udržují 
teploty okolo přijatelných 30 stupňů. 
 
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky: 
Proti průjmu – Immodium kapsle, Endiform tablety, 
živočišné uhlí 
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibuprofen tablety 
Proti zvýšené teplotě – Paralen tablety, Acylpyrin tablety 
Na povrchová poranění – Framykoin zásyp, Septonex 
spray, obinadla, náplasti 
Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Dithiaden 
tablety 
Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Nokinal 
tablety 
Užívání antibiotik je vhodné konzultovat s praktickým 
lékařem. Těm, kteří trvale užívají nějaké léky, 
doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou 
v dostatečném množství. 

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. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že 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  
620 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat 
samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou 
dobu pobytu v zahraničí. 
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. 
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. 
 
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. 

Platby úvěrovými kartami běžné, bankomaty k dispozici ve 
větším množství. 
Celková výše kapesného záleží na Vás. Cca 200 EUR na 
osobu by vám mohlo na pobyt dostačovat, počítejte však 
s menší rezervou pro případ hotovostní platby u lékaře. 
 
10. Pěší trasy 
 

OBTÍŽNOST ZÁJEZDU: 2 (průměrná hodnota za zájezd) 
Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, 
kteří bez problému zvládnou i delší přejezd nebo přelet do 
místa programu, procházky a lehké pěší túry do cca  
5 hodin, bez velkého převýšení nebo překonání velkého 
převýšení za pomoci lanové dráhy či zubačky, zpravidla 
se nabízí alternativa lehčí obtížnosti a nebo relax. 

11. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
Letecký zájezd se uskuteční při min. počtu 15 klientů. 

12. 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 XII, 22-24, Madrid. 
 
Honorární konzulát Tenerife – paní Marcela Tosal, st 9.30-
13.30, tel: +34 606 670 225, Calle Roques del Salmor 1, 
38670 Costa Adeje, Tenerife. 
 
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 na ostrov TENERIFE, trajekt na ostrov  
LA GOMERA, ubytování. Půldenní lehká turistika v srdci 
NP GARAJONAY, návrat do hotelu. 
2. den – Přejezd na severovýchod ostrova do městečka 
AGULO, výstup stezkou ve skalní stěně s nádhernými 
pohledy na městečko, ostrov Tenerife s nejvyšší horou El 
Teide a do údolí, odtud překvapující červenou krajinou 
k návštěvnickému centru s malou botanickou zahradou. 
Sestup do Agula typickou krajinou s hlubokými 
soutěskami a bohatou flórou. Prohlídka AGULA, 
typického kanárského městečka s úzkými kamennými 
uličkami. Návrat do hotelu, možnost koupání. 
3. den – Přejezd do NP GARAJONAY, (UNESCO). 
Výstup na nejvyšší horu GARAJONAY (1487 m), odtud 
sestup unikátním vavřínovým pralesem ke kapli Panny 
Marie z Lourdes a osadě El Cedro s restaurací. Možné 
prodloužení k nejvyššímu vodopádu na ostrově, Salto 
d’Agua. Návrat do hotelu, koupání. 
4. den - snídaně, přejezd do krásného údolí 
VALLERHERMOSO na západním pobřeží, geologicky 
nejstarší části ostrova. Okružní túra stoupajícími stezkami 
zelenou soutěskou mezi terasovitými políčky, později 
divokou krajinou ke kapli Santa Clara s nádhernými 
výhledy na divoké pobřeží a sousední ostrov La Palmu. 
Po horském hřebeni až k vyhlídce BUENAVISTA, sestup 



do údolí VALLERHERMOSO blízko kamenité pláže. 
Návrat do hotelu, večeře. 
5. den - po snídani přejezd ke skále Agando, 
vulkanického původu, která je symbolem ostrova. Cestou 
k vyhlídce Pereza nás překvapí krásné pohledy do 
hlubokých údolí i na skálu Spící lev. Od vyhlídky sestup 
mezi palmami, agáve a fíkovníky k vesničce LAJA s 
tradičními barevnými kanárskými domky. Odtud výstup 
okolo překvapivých skalních formací lesem kanárských 
borovic zpět ke skále Agando. Přejezd do hotelu, večeře. 
6. den - snídaně, přejezd do městečka IMADA, odtud po 
úbočí mohutné skalní stěny soutěskou Guarimiar s 
nádhernými výhledy na okolní krajinu, výstup přes vrchol 
Lasadoy s krásnými pohledy do údolí Benchijigua, které 
září barvami i bohatou flórou - mandlovníky, euforbie - do 
IMADY. Návrat do hotelu, večeře 
7. den - snídaně, přejezd do městečka ARURE, odtud 
sestup do palmového údolí Tageluche, panoramatickou 
cestou do městečka ALOJERO, zpět cestou podél úbočí 
skalní stěny s pohledy do palmového údolí, do ARURE. 
Přejezd do hotelu, večeře. 
8. den - po snídani transfer do přístavu, trajektem na 
TENERIFE, doprava na letiště, odlet do ČR. 
 


