BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 20

 MALLORCA LETECKY č. záj. 138

1. Odjezdy - čtěte pozorně !
Čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 7-10 dní
před zájezdem. V pokynech budete zároveň
informováni o váhových limitech zavazadel během
letecké přepravy.
2. Doprava
CK si vyhrazuje právo změnit leteckou společnost dle
aktuální situace.
Let na Mallorcu je zajištěn s leteckou společností Travel
Service.
El Arenal je od letiště vzdálený cca 10 km.
Doprava na Mallorce je zajištěna místním autobusem,
nápoje nelze v autobusu nakupovat.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle
aktuální situace.
Ubytování je zajištěno 7x ve 3* hotelu ve středisku El
Arenal (obvykle je ubytování v hotelu Manal) ve
2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Hotely leží v těsné blízkosti obchodů a restaurací. Od
písčité pláže (slunečníky a lehátka za poplatek, na Lido
pláži jsou zdarma) jsou vzdáleny asi 15 minut, lze dojet
i svozovým autobusem. Na promenádě je množství
obchodů.
Internet je na hotelích většinou za poplatek cca 3 € /
1 den, 14 € / 7 dní. Stejně tak bývá zpoplatněno využití
ledničky a sejfu, vždy za cca 2 € / den.
Na hotelích na Mallorce je nově zavedená pobytová
taxa ve výši 2,2 € / os. / noc, tj. celkem 15,4 €.
Za případný pozdější check-out – opuštění pokoje
(kolem 18.hod.) se platí poplatek ve výši cca 25 € (dle
času odletu z Mallorcy).
Příplatek: 1/1 pokoj - 2 800 Kč (zde povinný při
nedoobsazení).
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze, snídaně i
večeře formou bufetu, v případě pozdního nočního
příletu není večeře 1. den.
Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty, každý účastník
si je hradí na místě sám.
5. Důležité osobní věci
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.
Počasí: na přelomu května a června se teploty vzduchu
pohybují obvykle kolem 25°C, na konci září kolem 25-

27°C. Teplota vody se pohybuje v jarním termínu kolem
20-21°C, na konci září kolem 22-23°C.
6. Zabalení zavazadel
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. O
váhových limitech zavazadel pro leteckou přepravu
budete informováni v pokynech cca 7 dní před
zájezdem.
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.
Každý občan ČR včetně dětí musí mít při cestování do
zahraničí svůj 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 (jen se strojově čitelnými údaji vydávané od července 2000).
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.
Prosíme o nahlášení čísla cestovního dokladu, se
kterým budete cestovat, a jeho platnosti. Děkujeme.
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
480 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, případně na začátku zájezdu od průvodce.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na
začátku zájezdu od průvodce.
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 40 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 40 000 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.
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2019)
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
poskytne předem v autobuse. 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.
Valdemossa - klášter - Chopinovo muzeum - 10 €.
Palma de Mallorca (výběr různých vstupů, záleží na
zájmu každého klienta, co si vybere) – El Baluard – 6 €,
Arabské lázně – 2,5 €, Caixa Forum Palma „Grand
Hotel“ – 4 €, Kaple Misericordia – zdarma, Casal
Solleric – zdarma, Castell de Bellver – 4 €, Katedrála La
Seu – 7 €, Faro de Portopí (maják) – zdarma, zahrady
Jardins de Marivent – zdarma, Sa Llotja – zdarma,
Diecézní muzeum – 3 €, Muzeum Krekovic – 2,1 €,
Museum de Mallorca – 2,4 €, Nuevo Pueblo Espaňol –
6 €, Palác Almudaina (Královský palác) – 7 €, bazilika a
klášter sv. Františka – 5 €, Nadace Pilar a Joan Miró –
7,5 €, jeskyně Coves de Génova – 10 €, Akvárium –
24 €, Křišťálový kostel – 3 €.
Plavba do soutěsky Sa Calobra z Porto de Soller –
15-17 € / plavba jedním směrem.
Soller - tramvaj - 7 € / 1 cesta.
Jízdné Arenal - Palma de Mallorca – 1,25 € / 1 cesta.
Loď Port de Pollenca – Formentor – 10,5 €.
Vlak La Palma – Soller – 11 € / 1 cesta, 19,5 € zp.

Celková orientační částka na vstupy je cca 85 €.
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.
Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027
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 ČR na Mallorcu.
2. den – Volný den u moře.
3. den – Výlet do jihozápadní části ostrova. Přejezd přes
jižní část pohoří SERRA DE TRAMUNTANA do městečka
Valldemossa. Městečko VALLDEMOSSA – malebné
městečko s kartuziánským klášterem, které se zalíbilo i F.
Chopinovi a G. Sandové. ESTELLENCS – starobylá obec
na strmých horských svazích s nádhernými výhledy.
Přejezd přes vyhlídku MIRADOR DE RICARDO ROCA
(výhledy na temně modré moře a příkrá skaliska) do
původního rybářského přístavu PORT D’ANDRATX. Na
závěr dne koupání na plážích jižní části ostrova.
4. den – Výlet do severní části Mallorcy k mysu CAP DE
FORMENTOR – poloostrov s mohutnými skalnatými útesy.
PORT DE POLLENCA – pěkný přístav, východisko
výletních lodí. Kouzelné městečko ALCÚDIA připomínající
ve svém středu barcelonskou gotickou čtvrť a s památkami
na římskou část dějin. Koupání na některé ze zdejších
pěkných pláží.
5. den – Dopoledne podrobná prohlídka města PALMA
DE MALLORCA – hlavní město ostrova s významnými
památkami připomínajícími jeho pohnutou minulost.
Monumentální gotická katedrála La Seu postavená na
zbytcích mešity, palác de l’Almudaina (původně arabský
Alcazar), kostel sv. Eulanie, klášter sv. Františka, Arabské
lázně aj. Odpoledne koupání a odpočinek na pláži.
6. den – Návštěva romantických městeček SOLLER
a PORT DE SOLLER. Zájemci mohou mezi městečky
projet historickou tramvají. V případě pěkného počasí
možnost výletu lodí (platí se na místě) do romantické
zátoky SA CALOBRA. Odtud procházka přes několik
tunelů k ústí soutěsky TORRENT DE PAREIS a dále do
nitra druhé největší evropské erozní soutěsky nebo
koupání na romantické pláži. Cestou návštěva kláštera
LLUC – hlavní poutní místo na ostrově proslulé již ve
středověku díky tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta).
7. den – Pobyt u moře.
8. den – Odlet do Prahy.

