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1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Lisabon letecky – odlet bude upřesněn cca 7 dní před 
zájezdem. 

2. Doprava 
 
V ceně zájezdu jsou transfery z letiště a na letiště místní 
dopravou. Při transferu na hotel a z hotelu na letiště se 
jezdí linkou z letiště, která staví přímo před hotelem. Po 
Lisabonu je doprava hromadnou dopravou, převážně 
tramvajemi. 
 
Výlety za příplatek:  
Výlet 3. den (může být i 4.den) (od 15 os., pouze v 
srpnovém termínu): výlet k Atlantiku – Estoril, Cascais – 
500 Kč, bude doúčtováno na místě. 
 
Výlet 3. den (může být i 4.den) (od 15 os., pouze 
v zářijovém termínu): záloha na zpáteční vlak do Porta –  
2 400 Kč / os., orientační cena cca 60 €, bude doúčtováno 
na místě. 
 
Výlet 5. den (od 15 os., pro oba termíny): Sintra a Cabo 
da Roca – 2 100 Kč / os. 

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle aktuální 
situace. 
Ubytování je zajištěno 5x v hotelu*** v centru Lisabonu ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Hotel je 
blízko veřejné dopravy, toto ubytování umožňuje 
individuální program. 
 
Příplatek za 1/1 pokoj – 4 990 Kč (povinný pro 
samostatně cestující osoby). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 5x snídaně formou bufetu. 
Z restaurací je přísně zakázáno odnášet jakékoliv jídlo!  
V hotelu se nesmí vařit. Ostatní stravování je vlastní. 
 
Příplatek: záloha za večeři a kulturní představení fada ve 
staré čtvrti – 1 500 Kč. 

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 240 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. 
 
Jízda historickou tramvají + vyhlídkovým autobusem –  
30 €. 
 
Jízdné po Lisabonu – 1,45 € / 1 jízda, celodenní jízdné – 
6,3 €. 
 
Fakultativní výlet lodí do čtvrti Belém – okružní - 20 €. 
 
Balíček tram, bus, loď i s lodí a rezervací na loď - 48 €. 
  
Ochutnávka vín – 12 € (typická portugalská vína, několik 
druhů portského a višňový likér, s komentářem). 
 
Lisabon: Klášter Jeronýmů – 10 €, společné vstupné 
Belémská věž + Klášter Jeronýmů – 12 €. Pevnost sv. Jiří 
– 10 €, výtah Sta. Justa – 5 €, klášter sv. Vincence –  
5,5 €, lanovka Gloria – 4 €. 
 
Sintra – zámek Palácio Nacional de Sintra + Palácio de 
Queluz - 29 € - s místním průvodcem a překladem do 
češtiny, nebo 15 € individuální vstupné do každého 
zámku. 
 
Cascais – knihovna – 5 €. 
 
Porto – vinný sklep – 16 €, místní doprava – 1,55 €, 
lanovka do přístavu - 6 € zp., loď pod 6 mosty - 15 €. 
 
Celková orientační částka na vstupy a jízdné je cca  
140-165 €. 
 
 
 

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. 
 
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 Prahy odpoledne,let do Portugalska, přílet 
večer do LISABONU, ubytování v centru LISABONU, ind. 
večerní procházka. 
2. den: LISABON, Praça do Commercio, 
jízda historickou tramvaj do staré čtvrti Alfama, úzké, 
příkré a křivolaké uličky s úchvatnými výhledy, kostel s 
klášterem Sv. Vincent, Largo das Portas s kavárnami a 
specialitami, Castelo de S. Jorge, pevnost a sídlo 
portugalských králů, vyhlídkové terasy a exteriery, dům 
patrona města svatého Antonína, katedrála Sé ze 12. 
stol. na místě mešity, výtahem, který obdivoval i 
Eiffel (Elevador de Sta. Justa), Igreja do Carmo, ruina 
karmelitského kostela, Bairo Alto, večerní Baixa, ulice 
plné portugalských restaurací a bavičů, živá večerní 
atmosféra na "Den Portugalska" 
3. den: jízda vyhlídkovým autobusem další zajímavou 
čtvrtí Belém obrácenou k řece, cenný románský 
klášter Mosteiro dos Jerónimos, UNESCO, interiéry, 
hrob Vasco de Gama, nábřeží a památník 
portugalských mořeplavců Padrão dos 
Descobrimentos, bělostná věž Torre de Belém, 
fakultativně projížďka lodí do čtvrti Belém, pohodlně s 
krásnými výhledy na Castelo de S. Jorge, katedrálu a hist. 
centrum, Cristo Rei (socha Krista), pod mostem Ponte 25 
de Abril připomínajícím slavný Golden Gate Bridge v San 
Francisku, možnost ochutnávky portugalských vín a 
vychutnat si atmosféru večerního města 
4. den: V červnu fakult. celodenní výlet vlakem za 
vínem do PORTA (UNESCO) s průvodcem (cca 60 €), 
druhé největší město Portugalska, historické 
město, katedrála Sé, Eiffelův most, ochutnávka 
slavného portského vína, návrat do hotelu pozdě.  
V říjnovém termínu cesta do vnitrozemí do kraje 
Alenteja, přes supermoderní 17 km dlouhý most Vasco da 
Gama s výhledy na čtvrť EXPO 98 a moderní 
mrakodrapy, EVORA, hradbami obehnané město 
UNESCO, sídelní město portugalských králů, katedrála Sé 
s vyhlídkovou věží a klášterem, zachovalý římský chrám a 
zbytky aquaduktu, kostely zdobené azulejos (malované 
keramické dlaždice), univerzita, pohodová turistika v 
kraji megalitů, největší dolmen v Portugalsku, korkové 
háje a vinohrady. 



Nebo indiv. program v Lisabonu, návštěvy muzeí či 
pobyt u Atlantiku 
5. den: fakultativní výlet do oklí Lisabonu, městečka 
SINTRA - UNESCO v pohoří Serra de Sintra, výstavné 
paláce a zahrady: Palácio de Queluz, královský palác s 
nádhernými zahradami, Palácio Nacional de Sintra, 
královská rezidence až do roku 1880, dále COLARES, 
půvabná vesnička plná květin na svazích sintránského 
pohoří, obklopená vinicemi (vyrábí se tu červená vína), 
průjezd Národním parkem Sintra-Cascais až na 
nejzápadnější bod kontinentální Evropy, mys Cabo da 
Roca, zastávka na populární surfařské pláži Guincho, 
variantně místo výletu individuálně pobyt v LISABONU, 
atmosféra zajímavého velkoměsta a návštěva 
muzeí. Večerní slavnost sv. Antonína, největší v 
Portugalsku… 
6. den: LISABON, dopoledne volno k nákupům, ev. k 
individuální prohlídce dle času odletu, poslední rozloučení, 
odpoledne odlet do Prahy, návrat v podvečer. 
 
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu 
vzhledem k počasí, leteckému řádu a aktuálním 
otevíracím dobám. 
 
Fado je portugalsky hudební žánr, který někdo řadí k 
blues, někomu fado připomíná klasické francouzské 
šansony. V každém případě být v Portugalsku a 
nenavštívit alespoň jednou nějaký portugalsky večer s 
fadem by byla velká škoda. Ještě zajímavější jsou 
vystoupeni fado spojena s typickým portugalským jídlem a 
vínem v některé fado restauraci s malým podiem přímo v 
nejslavnější fado čtvrti na Chiadu. Při zájezdu Geopsu 
máme v Lisabonu jednu takovou oblíbenou fado 
restauraci, která patří k těm nejslavnějším.  
Portugalské fado jsou písně, jak tklivé procítěně, tak i plně 
radostných emoci. Námětem písni fado je jak smutek a 
nesplněná touha po lásce, tak i vzpomínky na slavně 
období portugalské historie. Při vystoupeních fado se však 
střídají i rychlejší vesele fado písně, kdy se zpěváci a 
zpěvačky dělí o svou radost a nadšení. Nejslavnější 
portugalskou fado zpěvačkou je Amalie Rodriguez. 


