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TURECKO VELKÝ OKRUH

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!!

č. záj. 251

(velvyslanectví je v Ankaře, při vyřízení je nutná
osobní přítomnost), doporučujeme pas mít uložen
vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo
odcizení.
Stejně
tak
doporučujeme,
zejména
v Istanbulu, případně i jiných oblastech, mít většinu
peněz uloženou odděleně kvůli krádežím.

Turecko velký okruh - čas odletu bude upřesněn v Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu, se
pokynech cca 10 dní před zájezdem. V pokynech budou kterým budete do Turecka cestovat, a celého data jeho
také upřesněny váhové limity zavazadel pro leteckou platnosti.
přepravu.
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je
však nutný platný cestovní pas, jehož platnost trvá
2. Doprava
minimálně 150 dní po návratu!!! Při přihlášení na zájezd
je zajištěna tureckým autobusem, nápoje nelze na místě zkontrolujte platnost cestovního pasu. !!!Zkontrolujte před
odjezdem, že máte svůj vlastní pas při sobě!!!
zakupovat.
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bylo
možné pouze do 26. června 2012. V současné době
3. Ubytování
tedy mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním
Ubytování je zajištěno v hotelích (kategorie 3*) ve cestovním pasem.
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Lze zajistit
Klienti, kteří nejsou občany ČR, si povinnosti ohledně
1/2 pokoje s přistýlkou.
Ubytování je 2x v Istanbulu, 1x v Ankaře, 2x v oblasti vstupu do Turecka (víza apod.) musí vyřídit sami.
Kappadokie,
2x
v oblasti
Antalye,
1x
v oblasti
8. Pojištění
Pammukkale, 2x v oblasti Kusadasi, 1x v Istanbulu.
Příplatek: 1/1 pokoj - 4 400 Kč (zde povinný pro Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
samostatně cestující osoby).
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
4. Stravování
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
V ceně zájezdu je zahrnuta 11x polopenze (snídaně Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho
formou bufetu, večeře servírované, jednotné menu, nápoje připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 620 Kč / os.
nejsou v ceně večeří zahrnuty).
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže
uvedené informace:
5. Důležité osobní věci
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
Jedny pohodlné boty na prohlídky, doporučujeme rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA
pevnější boty - botasky, trekové sandály - na prohlídky a.s.
podmínky
pojištění
najdete
na
archeologických areálů a na pěší výlety (Kappadokie Kompletní
www.ckmayer.cz/pojisteni
nebo
na
požádání
obdržíte
apod.). Plavky, klobouk a brýle proti slunci, opalovací krém
s vyšším ochranným faktorem, repelent, deštník, knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
pláštěnka, šátek pro ženy při vstupu do mešit. případně na začátku zájezdu od průvodce.
Upozorňujeme, že navštěvujete muslimský stát, dodržujte, Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
prosím, zvláště při návštěvě měst, pravidlo decentního smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
oblečení pro muže i ženy. Základní léky - acylpyrin, pojištění.
endiaron, imodium, paralen apod. a léky trvale Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna
užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
v ČR tuto částku uhradí).
Doporučení: nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
potížím. Stejně tak se vyvarujte přílišnému míchání Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
různých jídel a hlavně jídel silně kořeněných a orientálních. republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
přechodný pobyt.
6. Zabalení zavazadel
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
Doporučená zavazadla: kufr, batoh. Podrobnosti ohledně zahraničí do výše 5 000 000 Kč
váhových limitů zavazadel budou uvedeny v pokynech - Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků
k odletu.
úrazu
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
7. Cestovní doklady
v zahraničí) – 300 Kč / den
Vezměte s sebou 2 kvalitní fotokopie svého pasu – - Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
stranu s fotografií a 2 fotografie, pro případ ztráty osoby – 1 000 000 Kč
pasu. Vzhledem k tomu, že případné vyřízení - Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
náhradního cestovního dokladu je komplikované - Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 40 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – maximálně do 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.

Garant zájezdu:
CK MAYER + CROCUS s.r.o.
Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027

Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní
9. Orientační ceny vstupného
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné
linky.
(z roku 2018)
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten Program zájezdu:
poskytne předem v autobuse. Zvláště přísně je toto 1. den – Odlet z Prahy, přílet do Istanbulu, ubytování.
kontrolováno v archeologických areálech. Vstupy jsou 2. den – ISTANBUL (UNESCO) – různorodé město na
kontinentech
s množstvím
byzantských
pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne dvou
všechna místa musí být realizována, záleží na vedení a osmanských památek (chrám Hagia Sofia, Modrá
prohlídky jednotlivými průvodci a individuálním mešita, Sulejmanova mešita, palác Topkapi, Yerebatanská
cisterna). Nocleh v Istanbulu.
výběru každého klienta.
3. den – Dokončení prohlídky ISTANBULU. Odpoledne
Istanbul: Hagia Sofia – 60 TL, palác Topkapi – 60 TL, přejezd do Ankary. Nocleh.
Harém paláce Topkapi - 35 TL, Yerebatanská cisterna - 4. den – ANKARA – hlavní město Turecka se známým
35 TL, jízdné v Istanbulu – cca 5 TL / 1 jízda, projížďka po archeologickým muzeem Anatolských civilizací. Nocleh
v Kappadokii.
Bosporu - cca 10 €.
5. den – Údolí GÖREME (UNESCO) a CAVUSIN – jedny
Sultanhani karavanseráj – 10 TL
z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl
Perge – 35 TL
v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován
Aspendos – 35 TL
pohádkový barevný svět skalních pyramid a různých
Kursunlu – 5 TL
bizarních útvarů, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů,
Pammukkale – 50 TL
skalních klášterů i měst. Návštěva osady UCHISAR.
Afrodisias – 35 TL
Podzemní město DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Nocleh
Didyma - 10 TL
v Kappadokii.
Priéné – 10 TL
6. den – Odjezd v časných ranních hodinách do Konye.
Efes – 60 TL
Pergamon – Akropolis – 35 TL, výjezd lanovkou na KARAVANSERAY SULTANHANI – malá pevnost, která
sloužila jako ochrana při odpočinku obchodních karavan.
akropoli – cca 205 TL
Prohlídka KONYE – významného města muslimských
Ankara museum - 30 TL
věřících s věhlasnou mešitou. Dojezd na nocleh.
Konya - muzeum Mevlana - zdarma
7. den – TURECKÁ RIVIÉRA – PERGE – impozantní
Derinkuyu nebo Kaymakli - 35 TL
zříceniny významného antického města, monumentální
Uchisar - 10 TL
brány, stadion, antické lázně, sloupová kolonáda.
Muzeum Göreme - 45 TL
ASPENDOS s jedinečně dochovaným římským divadlem.
Cavusin kostel – 10 TL
Vodopády KURSUNLU – soustava jezírek propojených
Celkem: cca 650 TL (všechny vypsané vstupy)
vodopády připomínající zmenšená Plitvická jezera.
Vstupy je nutné platit v místní měně - Turecká lira (TRY), Prohlídka starého centra ANTALYE - nejvýznamnějšího
jejíž kurz je velmi proměnlivý. EUR nebo USD není letoviska na jižní riviéře. Nocleh.
problém vyměnit na hranicích nebo po příjezdu do 8. – 9. den – PAMUKKALE (UNESCO) – travertinové
kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních
Istanbulu.
útvarů světa. Antické město HIERÁPOLIS (UNESCO).
Orientační kurz 1 TL = 4,257 Kč (15.11.2018)
Vstupy se platí přímo na místě v tureckých lirách a je nutno Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS.
na ně vyměnit EUR nebo USD (v Turecku neexistují Příjezd k Egejskému moři. Nocleh.
seniorské slevy, výjimečně jsou slevy studentské – je 10. den – EFES – archeologický areál unikátních antických
nutno mít s sebou průkaz ISIC, lze využít průkazy staveb, trosky jednoho z divů světa - ARTEMIDINA
novinářské, na které pak jsou vstupy výhodnější, děti mají CHRÁMU. DIDYMA – ve starověku proslulá věštírna.
PRIÉNÉ – vykopávky antického města zajímavé svojí
rovněž vstupy levnější).
V Turecku je zvykem dávat místním průvodcům a řidičům pěknou polohou.
bakšišné / spropitné. Částka bude upřesněna v pokynech 11. den – PERGAMON - antická akropole s pozůstatky
k odletu. Peníze bude vybírat na začátku zájezdu průvodce významných staveb s dalekým výhledem. Pozdě večer
příjezd do Istanbulu, nocleh.
a bude je na místě rozdělovat.
12. den – Odlet z Istanbulu do Prahy.
Celková orientační částka na vstupy je v přepočtu cca
110 €.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň
15 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před
odjezdem.

