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 PORTO – LETECKY                  č. záj. 478 

1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 

Porto letecky – odlet bude upřesněn cca 7 dní před 
zájezdem. 

2. Doprava 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta letecká doprava, po 
Portugalsku doprava místním autobusem nebo lodí. 
 
Za příplatek:  
Výlet 4. den místním autobusem – 2 200 Kč / os. (při min. 
počtu 12 os.). 
Výlet 3. den lodí Douro – 3 100 Kč / os. (nutno zaplatit 
předem, vyúčtování na místě, děti, studenti a senioři mají 
na místě slevu), počet není omezen. 

3. Ubytování 
 

CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno 4x v hotelu v Portu ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. Toto ubytování 
umožňuje individuální program. 
 
Příplatek za 1/1 pokoj – 3 500 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu jsou zahrnuty 4x snídaně formou bufetu. 
Z restaurací je přísně zakázáno odnášet jakékoliv jídlo!  
V hotelu se nesmí vařit. Večeře a další stravování se řeší 
v rámci programu a na doporučení průvodce. 

5. Důležité osobní věci 
 

V Portugalsku je čas posunut -1 hodina oproti 
středoevropskému času.  
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. Váhové limity 
zavazadel pro leteckou přepravu budou upřesněny 
v konečných pokynech dle letecké společnosti. 
 
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 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) 
v ceně 200 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 odjezdu. 
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 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 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 20 000 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 – 10 €, loďka s 
vyhlídkami po řece 12,5 €, lanovka na most sv. Ludvíka – 
7 € / 1 cesta, 9 € zp., ochutnávka vína cca 10€. 
 
Fakult. výlet lodí Douro (3. den) – 3 100 Kč 
Fakult. výlet místním busem (4. den) – 2 200 Kč 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 95 €. 

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. 
 
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 odpoledne, ubytování. 
2. den - PORTO (UNESCO), vyhlídkovým busem za 
památkami i výhledy: katedrála Sé z 12. stol., věž Torre 
dos Clerigos, pláže Matosinhos, Palacio de Cristal 
s překrásnými zahradami (8ha zahradní architektura) 
s nádhernými výhledy na město a řeku, výtahem nebo 
pěšky do rybářské čtvrti Ribeira (UNESCO), Palácio de 
Bolsa, výhledy na slavný most Ponte Dom Luis I., 
fakult.cesta lodí pod 6ti mosty až k ústí do moře, 
nábřeží čtvrti Villa Nova de Gaia s rybářskými 

loďkami, místní delikatesy ve stylové tržnici, možnost 
výjezdu lanovkou s pohledy na Monsteiro da Serra do 
Pilar a na město, exkurze do výrobny proslulých vín 
porto s ochutnávkou, večerní nábřeží s možností 
večeře. 
3. den – Indiv. program v PORTU nebo fakult. celodenní 
výlet v okolí řeky Douro (UNESCO) busem a lodí 
s obědem, z centra Porta busem a dále cesta kouzelnou 
krajinou po řece Douro do města AMARANTE, historické 
městečko na řekou Douro s jedinečnou bazilikou sv. 
Gonçalo. Centrum vinařské oblasti PROVESENDE, 
historická vesnička. Malebnou krajinou s výhledy na 
neuvěřitelně strmé svahy porostlé vinicemi a vinařskými 
usedlostmi. PINHAO - stylové nádraží s azulejos, oběd 
(místní kuchyně), projížďka lodí (50min.), exkurze na 
vinařství s ochutnávkou DOC Douro. Přejezd do Regua 
a večer návrat busem do Porta podél řeky Douru. Pro 
zájemce večerní Porto. 
4. den: Indiv. program v Portu nebo fakult. celodenní 
výlet busem vinicemi do vnitrozemí regionu Minho 
a řeky Douro, známé nejen víny Vinho Verde, exkurze 
do vinařství s ochutnávkou, GUIMARÃES (UNESCO), 
město považované za kolébku portugalského 
národa, hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa 
Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 stol. BRAGA, 
jedno z nejstarších portugalských měst. Dle času 
i barokní klenot BOM JESUS DO MONTE, poutní místo 
zasazené do zeleně nad městem, historická lanovka podél 
křížové cesty, procházky v rozsáhlém parku. Návrat do 
Porta a večerní město a fakult. večeře. 
5. den: PORTO - klášter sv. Františka, možnost 
projížďky vyhlídkovou historickou tramvají nebo indiv. 
oběd na rozloučenou. Transfer na letiště a odlet do ČR. 
CK si vyhrazuje právo záměn částí programu nebo směru 
jízdy lodi vzhledem k úpravám letového řádu a změnám 
v dopravě.  


