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 KAZACHSTÁN A UZBEKISTÁN  č. záj. 627 

1. Odjezdy 
 

Čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 7 dní před 
zájezdem. Let je zajištěn na trase Praha  - Astana, 
Taškent – Praha (s přestupy). 
V ceně zájezdu je zahrnut let Almaty - Taškent. 

2. Doprava 
 

je zajištěna minibusem nebo autobusem (dle počtu 
přihlášených klientů) na všechny výlety a okružní jízdy.  
Z Astany do Almaty je zajištěn noční lehátkový vlak. 
Ze Samarkandu do Taškentu je přejezd zajištěn 
rychlovlakem nebo pronajatým minibusem/autobusem.  

3. Ubytování  
 

CK si vyhrazuje právo změnit místa ubytování dle 
aktuální situace. 
Ubytování je zajištěno 11x v hotelích kategorie 3* ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) -  
5 500 Kč. 

4. Stravování 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta 11x snídaně, 5x oběd nebo 
večeře v Kazachstánu, 4x večeře v Uzbekistánu. 
Voda k pití se doporučuje používat pouze kupovaná 
v originálních uzavřených PET lahvích. 

5. Důležité osobní věci 
 

Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první 
den nápoje v dostatečném množství s sebou (ne ale na 
palubu!), na začátku zájezdu není možnost si je většinou 
zakoupit. 
Platí zákaz fotografování vládních budov nebo 
vojenských zařízení apod.  
Doporučujeme s sebou: jedny pohodlné boty na 
prohlídky, pevnější trekové boty nebo trekové sandály na 
prohlídky archeologických areálů a na pěší výlety. 
Plavky, brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším 
ochr. faktorem, repelent, deštník, teplé oblečení pro 
případ horšího počasí. Oblečení standardní evropské, 
není nutné žádné speciální do muslimských států. Pro 
vstup do mešit doporučujeme dlouhé rukávy a dlouhé 
kalhoty (nebo sukně / šaty pro ženy). 
 
Základní léky - doporučujeme dobře vybavenou osobní 
lékárničku s nůžkami, pinzetou, náplastmi, obvazy, 
elastickým obinadlem, dezinfekcí (Betadine, Septonex, 
Jodisol), léky proti bolesti (Ibuprofen, Ataralgin, Valetol 
apod.), mastí proti bolesti, léky proti horečce (Acylpyrin, 
Paralen), léky proti rýmě (Olynth, Nasivin, Otrivin), léky 
na záněty očí (Ophtalmoseptonex – kapky nebo při 
nehojících se zánětech Ophtalmoseptonex mast), 
účinnější léky proti průjmům (Smecta, Ercefuryl, Reasec), 
na spáleniny od slunce (ACTIValoe vera sprej s 
panthenolem, Panthenol Forte spray, Bepanthen mléko), 
antihistaminika (při bodnutí hmyzem apod.), léky na 

bodnutí hmyzem, svědění kůže, otoky (Fenistil gel, 
ACTIValoe vera gel), vitamín C a léky trvale užívané. 
Doporučujeme s sebou větší množství fotografického 
materiálu, není vždy snadné kvalitní fotografický materiál 
na místě zakoupit. 

6. Zabalení zavazadel 
 

Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové 
limity zavazadel budou uvedeny v pokynech cca 7 dní 
před odletem. 

7. Pas 
 

Uzbekistán: Od 1.2.2019 mohou občané ČR cestovat do 
Uzbekistánu bez víz, pobyt však nesmí přesáhnout  
30 dní. 
Kazachstán: Od 1. ledna 2017 mohou občané ČR 
cestovat do Kazachstánu bez víza na dobu 30 dnů. 
 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní pas při sobě!!! Do všech zemí mimo EU je nutno 
mít s sebou platný cestovní pas, jehož platnost je 
minimálně 6 měsíců po návratu ze zahraničí. 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů je 
možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu budou 
moci děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem. 
Doporučujeme pro případ ztráty cestovního dokladu vézt 
s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy 
uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném 
zavazadle. 
 
8. Pojištění 
 
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 společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
1 400 Kč / os. 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. 
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. 
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 80 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – max. do 80 000 Kč 
 

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 
 

Měnou v Kazachstánu je tenge (KTZ): 100 KTZ =  
5,109 Kč (30.11.2021). Místní měnu lze vyměnit 
v bankách nebo na letišti po příletu. 
Měnou v Uzbekistánu je sum (UZS): 1000 UZS =  
2,088 Kč (30.11.2021). Místní měnu lze vyměnit 
v bankách nebo na letišti po příletu. 
Doporučujeme s sebou dolary, ale lze vyměnit také Eura 
za místní měnu. V Uzbekistánu lze suvenýry apod. 
zakoupit i za USD. 
 

Vstupné v Uzbekistánu (Taškent cca 15 USD, 
Samarkand cca 35 USD, Bukhara cca 35 USD), vstupné 
a Ekopoplatky v Kazachstánu cca 60 USD, lanovky v 
Kazachstánu cca 30 USD. Počítejte s mírnou rezervou, 
ceny vstupného se ve všech zemí neustále zvyšují. 
 

Poplatky za fotografování v areálech a na jednotlivých 
památkách: není zahrnuto v ceně, na místě kontrolují. 
 

Je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby - nosiči 
v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace 
apod.) spropitné / bakšišné, které se pohybuje ve výši 
cca 50 USD na os. a celý zájezd. 

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. 
 

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: 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 do Astany.  
2. den – Přílet do Astany. Při časném příletu začátek 
prohlídky Astany. ASTANA – supermoderní živá zářící 
metropole, kde si v rámci okruhu po městě prohlédneme 
monument Kazakh Eli, Palác míru s výhledem na město 
a mešitu Harzat Sultan – největší mešitu ve střední Asii 
aj.    
3. den – Prohlídka ASTANY – procházka po bulváru 
Millenium, Nazarbajevovo centrum z r. 2013, Koncertní 

síň z r. 2013, complex Khan-Shatyr na 140 000 m2. 
Vyhlídka z monumentu Baiterek – vyhlídka ptačím 
pohledem na hlavní město. Nočním lehátkovým vlakem 
do Almaty. 
4. den – ALMATY – bývalé hlavní město Kazachstánu. 
Prohlídka města - Zenkova katedrála, Památník 
nezávislosti, Zelený bazar, Park Panfilova. Odpoledne 
výjezd lanovkou na horu KOK-TOBE (1 100 m n. m.), 
s pěknými výhledy na Almaty i okolní hory. Nocleh 
v Almaty.     
5. den – Výlet za poznáním okolních hor NP ILE 
ALATAU do horského lyžařského střediska MEDEO, 
lyžařského střediska ŠYMBULAK (2 260 m n. m.) a do 
soutěsky Velikaja Almatinskaja, nádherné výhledy na 
Almaty i na okolní zasněžené vrcholy vysoké přes 4 000 
metrů, procházka u jezera BIG ALMATY LAKE 
s nádhernou okolní krajinou, v případě času zastávka 
v prvním sokolnickém centru v Kazachstánu Sunkar. 
6. den – Tento den se vydáme za poznáním hor v okolí 
jezera ISSYK, cestou si prohlédneme museum Issyk se 
slavnými vykopávkami pohřebních kurhanů včetně 
mohyly „zlatého muže“. Procházka u JEZERA ISSYK – 
jezero alpského rázu obklopené lesy i květinovými 
loukami v nadm. výšce 1 760 metrů. Dále přejedeme do 
TURGENSKÉ SOUTĚSKY v nádherné přírodě. 
Turgenskou soutěskou kdysi procházely karavany tzv. 
Královskou branou do Číny a Indie. Procházka k 30 
metrů vysokému MEDVĚDÍMU VODOPÁDU.  
7. den - Přejezd do NP CHARYN. Odpoledne prohlídka 
úchvatného CHARYNSKÉHO KAŇONU přezdívaného 
„Gran Canyon Asie“, který se táhne v délce 154 km podél 
stejnojmenné řeky v severní části pohoří ŤAN ŠAN a je 
150-300 metrů hluboký. Oblast zvaná ÚDOLÍ HRADŮ 
má až neuvěřitelné skalní formace. Návrat do Almaty. 
8. den – Odlet do TAŠKENTU, metropole Uzbekistánu.  
Dle času příletu začátek prohlídky.   
9. den – TAŠKENT – v uzbečtině Taškent znamená 
„kamenné město“. Je známé svými kontrasty moderního 
a starého. V průběhu prohlídky uvidíme zvenku nebo 
i zevnitř nejvýznamnější památky např. Khazrat-Imam 
komplex, medresu Barak-Khan, uvidíme Jami mešitu aj. 
Přejezd rychlovlakem do Samarkandu. 
10. den – Celodenní prohlídka SAMARKANDU 
(UNESCO) – nejkrásnějšího města na Hedvábné stezce, 
které rovněž patřilo k nejvýznamnějším obchodním 
centrům. Slavné nádherné náměstí Registan 
s Ulugbegovou medresou a medresami Tilla-Kari a Sher 
Dor. Dále mauzoleum Gur-E-Amir, Ulugbegova 
observatoř, starobylý architektonický komplex Šach 
i Zinda – rozsáhlá nekropole se 44 hrobkami a 20 
mauzolei z 11. – 15.st, mešita Bibi-Chanum. 
11. den – Odjezd do slavného města ŠACHRISABZ 
(UNESCO) – rodiště významného dobyvatele Tamerlána 
(Timur Lenk), park se zbytky paláce Ak-Sarai, ohromná 
socha Timura Lenka, nádherná mešita Kok Gumbaz 
a další zajímavosti. Přejezd do Buchary. 
12. den – BUCHARA (UNESCO) – starobylé město 
s půvabným historickým centrem a mnoha 
architektonickými památkami. Komplex Lyabi-Hauz, 
Ulugbegova medresa, kryté bazary, mešita Magoki-Attar, 
minaret a mešita Kalon, medresa Mir-i-Arab, pevnost Ark, 
mešita Bolo-Hauz, mauzoleum Ismail Samani, palác 
Nadir Devon Begi. 
13. den – Dokončení prohlídky BUCHARY, přejezd do 
Taškentu 
14. den – Odlet zpět do Prahy. 


