osoby (3.os. nesmí být starší 12 let), takže ubytování pak
může na některých místech být ve dvou 2lůžkových
pokojích tak, že třetí osoba je doobsazena.
 PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO č. záj. 252
Předpokládaná místa hotelů: 1x v oblasti Barcelony,
1x Granada (IBIS), 1x Córdoba (jednodušší hotel),
1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
2x Jerez de la Frontera (IBIS), 1x Setúbal (IBIS),
3x Fátima (hotel v centru, cca 10 minut pěšky od poutního
Stanoviště: Praha – autobusové stanoviště u stanice areálu), 2x Madrid (ETAP na okraji Madridu, nedaleko je
Metra C – Roztyly (zastávka č. 6 nebo 7) - 9.00 hod.
supermarket a stanice metra – možnost dojet např. do
Při cestě metrem směrem z centra Prahy je nejlepší jet v večerního Madridu), 1x Premiére Classe Lyon.
prvním vagónu, vystoupit po schodech nahoru a na konci Příplatek: 1/1 pokoj – 4 800 Kč.
vestibulu se dát doleva (směr Bus dálková doprava, Bus
rekreační doprava), je potřeba pokračovat dále doleva a 4. Stravování
obejít velkou travnatou plochu před stanicí metra a
parkovištěm busů MHD (přes travnatou plochu vede V ceně zájezdu jsou zahrnuty 12x snídaně – kontinentální
několik vyšlapaných pěšin). Na Tomíčkovu ul., proti (káva, čaj, někdy džus, houska, croissant, máslo, džem,
budově T-mobile, na stanoviště č. 6 nebo 7 přijede Váš někdy sýr a salám, 2x se předpokládá snídaňový balíček)
autobus.
a 3x večeře (ve Fátimě, večeře jsou servírované –
polévka, hlavní jídlo, salát, dezert nebo ovoce). Nápoje
nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí na místě sami.
Z restaurací je přísně zakázáno odnášet jakékoliv jídlo!
V hotelech se nesmí vařit. V okolí většiny hotelů je řada
stravovacích možností.
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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
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou
proti bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané.
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
6. Zabalení zavazadel
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice.
autobusu.
Zakázané zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce
nebude naložena). !!!Každý účastník může vézt s
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem.
sebou zavazadla o váze do 15 kg. !!! Nevozte kartony
vod nebo piv, nebudou převzaty k přepravě.
2. Doprava
je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc.
Předpokládaná trasa: Pardubice – Hradec Králové - Praha
– Plzeň - Rozvadov – Lyon – Montpellier – Barcelona.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit trasu dle
momentálních podmínek.
Na tomto zájezdu se najede celkem cca 7 800 km.
Orientační čas příjezdu do Prahy (dle aktuální dopravní
situace po trase): mezi 21.-23. hod.
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není
dovolena chůze po busu.
3. Ubytování
CK si vyhrazuje právo změnit místa a typ ubytování dle
aktuální situace.
Ubytování je zajištěno 12x v hotelích typu IBIS nebo
hotelích a penzionech ve 2lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím.
Nemůžeme zajistit na všech hotelích pro trojice ubytování
na jednom pokoji, některé pokoje neubytují tři dospělé

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
(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.

Při výletu na Gibraltar musí mít každý účastník s sebou
svůj cestovní doklad, jinak mu nebude na Gibraltar
umožněn vstup. Z Gibraltaru je v rámci bezcelní zóny
možnost vývozu max. 1 kartonu cigaret, 1 litru
alkoholického nápoje nad 20% + 2 litrů pod 20%.
8. Pojištění

9. Orientační ceny vstupného

(z roku 2020)
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
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu individuálním výběru každého klienta.
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
průkazku ISIC.
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných Barcelona (výběr, nelze absolvovat všechny vstupy):
výloh.
Sagrada Familia – pouze exteriéry, výtah v památníku
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si Kryštofa Kolumba – 6 €, akvárium – 20 €, katedrála sv.
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu Eulálie - 7 €, MHD – 6 €.
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně Místní průvodce v Barceloně – 8 € (skládá-li se celá
730 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat skupina, počítáno na 40 os.).
samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou
dobu pobytu v zahraničí.
Toledo – Cristo de la Luz – 3,5 €, San Juan de los Reyes
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže – 3,5 €, katedrála – 10 €, kostel S. Tomé – 2,8 €,
synagoga La Blanca – 2,8 €, synagoga Sefardí – 2,8 €.
uvedené informace:
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA Madrid – Královský palác – 11 €, Prado – 15 €, Museo
a.s.
Arte de la Reina Sofia – 10 €, Botanická zahrada – 2 €,
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na metro v Madridu – 2,6 € / 1 jízda. Muzea v Madridu se
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte navštěvují dle otevírací doby.
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK,
El Escorial – 10 €.
případně na začátku zájezdu od průvodce.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce Salamanca – Universita – 10 €, Stará katedrála – 6 €.
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na
začátku zájezdu od průvodce.
Porto – kostel sv. Františka – 3,5 €, křížová chodba
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ Katedrály – 3 €, sklepy s portským – 13 €, loďka
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak s vyhlídkami po řece Douro – 12,5 €, lanovka na most
sv. Ludvíka – 7 € / 1 cesta, 9 € zp.
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí).
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. Coimbra – Univerzita - 12,5 €, bez knihovny – 7 €, kostel
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České sv. Kříže – 3 €, křížová chodba Staré katedrály – 2 €.
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo Alcobaça – 6 €, Batalha – 6 €, Tomar – 6 €, společné
vstupné do všech tří klášterů – 15 €.
přechodný pobyt.
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
Sintra – královský palác – 10 € (St zavřeno).
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků Lisabon: Klášter Jeronýmů – 6 €, Belémská věž – 5 €,
úrazu
společné vstupné Belémská věž + Klášter Jeronýmů –
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 8 €, vyhlídka ve čtvrti Belém – 5 €, projížďka tramvají –
v zahraničí) – 300 Kč / den
2 € / 1 cesta, vyhlídková tramvaj – 18 € / 1,5 hod..
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí Pevnost sv. Jiří – 8,50 €, výtah Sta. Justa – 5 €,
Archeologické muzeum – 4 €.
osoby – 1 000 000 Kč
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
Cabo da Rocca – certifikát – 11 €.
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 40 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 40 000 Kč
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události Lagos – plavba loďkami mezi útesy – 20 € (dle
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u společnosti).
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze Cádiz – Katedrála + věž katedrály – 6 €, vyhlídka z věže
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný Távira – 6 €.
zájezd mohl být neprodleně stornován.
Córdoba - mešita – 10 €, Alcazar – 4,5 €. Flamenco
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat (1 nápoj v ceně) – 25 €.
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční Sevilla – Alcazar – 11,5 €, katedrála – 9 €.
služba Vám poradí, jak dále postupovat.
Granada - Královská kaple – 5 €, Katedrála – 5 €, bus
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské MHD – 1,7 € / 1 jízda.
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.

Nelze zajistit rezervaci vstupenek do Alhambry –
Nasridského paláce. Je nutná rezervace a zakoupení
předem přes internet – informace zasíláme cca
3,5 měsíce před odjezdem.
Cena vstupenky do celého areálu Alhambry, tj. včetně
Nasridského paláce – 14 €. Cena vstupenky do areálu
Alhambry bez Nasridského paláce – 7 €.
Gibraltar - okruh taxi 40 € na 1,5 hod. (v ceně jsou
zahrnuty vstupy do jeskyně a přírodní rezervace, které
samy o sobě stojí 21 €), lanovka – 26 € zp.
Lyon – lanovka – 3 €.
Celková orientační částka na vstupy je cca 300 € (při
navštívení všech tučně uvedených míst, spočítaná
celková částka je orientační a záleží na každém
účastníkovi, kolik vstupů bude chtít absolvovat).
Tučně jsou vyznačeny vstupy, u kterých se předpokládá,
že je klienti absolvují, buď společně se skupinou, nebo
individuálně.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň
28 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 – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – BARCELONA (UNESCO) - metropole
Katalánska s množstvím památek: Sagrada Familia,
katedrála sv. Eulálie, gotická stará čtvrť, Rambla,
Kolumbův památník a další. Nocleh.
3. den – Přejezd španělským pobřežím přes Valencii,
Alicante do Granady. Nocleh.
4. den – GRANADA (UNESCO) - město zasazené do
přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově
krásnými
památkami
z doby
maurské
nadvlády
(letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť
Albaicín). Nocleh.
5. den – CÓRDOBA (UNESCO) - bývalé arabské sídelní
město: Mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými
stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími, římský
most. SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané pro svou
krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou
v Evropě, s překrásným romantickým zámkem Alcazár
v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. Nocleh.
6. den – GIBRALTAR - britská korunní kolonie, staré
město a pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou.
CÁDIZ - malebné bílé město ležící na úzkém poloostrově,
krásné promenády a pláže.
7. den – Přejezd na pobřeží ALGARVE - jedno
z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi
i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS,
odpočinek a koupání na plážích zasazených mezi
skalisky.

8. den – LISABON - metropole Portugalska, prohlídka
čtvrti BELÉM (UNESCO) s významnými památkami –
Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů.
CABO DA ROCA - nejzápadnější výběžek Evropy.
SINTRA (UNESCO) - královské město, jedno
z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu
mnoha básníky.
9. den – TOMAR (UNESCO) - majestátní templářský hrad
z 12. stol. se slavnou templářskou rotundou a proslulým
manuelským oknem. BATALHA (UNESCO) - pro svou
krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter.
ALCOBACA (UNESCO) - starobylé městečko s klášterem
Panny Marie. FÁTIMA – slavné poutní místo.
10. den – COIMBRA - univerzitní město, první hlavní
město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem Sv.
kříže, univerzitou. Přístavní město PORTO (UNESCO),
známé svým vinařstvím – portské víno. Nocleh.
11. den – Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka
univerzitního města SALAMANCA (UNESCO) se Starou
a Novou katedrálou, římským mostem, malebným
náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh.
12. den – Monumentální zámek a královský pantheon EL
ESCORIAL (UNESCO). TOLEDO (UNESCO) - krásná
katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la
Blanca aj. Nocleh.
13. den – MADRID - hlavní město Španělska, Královský
palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol aj. Noční
přejezd do Francie.
14. den – Průjezd Francií, LYON - prohlídka centra.
Nocleh.
15. den - Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

