BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 60


KANÁRSKÉ OSTROVY TENERIFE A
LA GOMERA + TÝDEN POBYTU NAVÍC
č. záj. 265

1. Odjezdy – čtěte pozorně!
Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera - čas odletu
bude upřesněn cca 7 dní před zájezdem. Let bývá
většinou zajištěn charterovou leteckou společností Travel
Service.
CK si vyhrazuje právo na změnu letecké společnosti i letů
na Tenerife dle aktuální situace.
2. Doprava
Doprava na výlety i transfery na a z letiště jsou zajištěny
místním autobusem. Dále je doprava zajištěna místním
autobusem na výlety 3. a 5. den programu. Nelze
nakupovat nápoje v autobuse.
3. Ubytování
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit hotel za jiný
stejné kategorie.
Ubytování je zajištěno v hotelu TURQUESA PLAYA**** Puerto de la Cruz. Velmi oblíbený hotel s jedinečnou
situací v blízkosti hlavní pláže Playa Jardín a zoologické a
botanické zahrady Loro Parque. Nejbližší nákupní
možnosti a restaurace v bezprostřední blízkosti hotelu.
Historické centrum Puerta de la Cruz s četnými bary,
restauracemi, kavárnami a nákupními a zábavními
možnostmi se nachází cca 1 km od hotelu. Proslulá
lávová pláž spojená s krásně udržovaným parkem Playa
Jardín je vzdálena pouze 150 m od hotelu.
Vybavení komplexu:
Hotel o pěti patrech nabízí vstupní halu s recepcí,
společenskou místnost s TV/sat., hlavní restauraci a
restaurace à la carte (dvakrát týdně tématické večeře),
bary, minimarket, obchůdky se suvenýry a kadeřnictví.
Venku 2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání),
vířivku, snack bar a terasa na slunění s lehátky a
slunečníky zdarma. Vnitřní bazén možnost navštěvovat
pouze v určitých hodinách, za poplatek a s plaveckou
čepicí. Osušky u bazénu - 3 € / pobyt + vratná kauce 10 €.
Sport: Zdarma fitness, jacuzzi, minigolf, tenis. Za poplatek
biliár, squash, krytý bazén (v uvedených hodinách) sauna
a masáže.
Internet: WI-FI připojení v okolí recepce (za poplatek).
Internetový koutek za poplatek.
Vybavení pokoje:
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny centrální klimatizací
(v omezených hodinách), koupelnou/WC (vysoušeč
vlasů), TV/sat., telefonem, malou ledničkou, trezorem
(k pronajmutí) a balkonem nebo terasou.
Příplatky:
1/1 pokoj - 8 400 Kč / os. 1/1 příplatek je povinný v
případě nedoobsazení.
Pokoj s výhledem na moře (jarní termín) – 4 600 Kč /
pokoj.
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta polopenze v hotelové
restauraci. Nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty. Na
večeře je nutno chodit v přiměřeném oblečení, jako byste

šli na slavnostnější večeři, u pánů jsou vyžadovány dlouhé
kalhoty.
5. Důležité osobní věci
Kanárské ostrovy jsou posunuty o jednu hodinu zpět
oproti středoevropskému času.
Jedny pohodlné boty na prohlídky a pevné boty (trekové
boty) na pěší turistiku. 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 uvedeny v
pokynech k odletu. V případě letu s Tavel Service je max.
hmotnost zavazadla k odbavení 15 kg / os. + 5 kg příruční
zavazadlo.
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.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že 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.
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
730 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.
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 vyššího storna zájezdu (80%) - maximálně
40 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – max. 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.
9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2018)
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.
Puerto de la Cruz – botanická zahrada – 3 €
Loro park – 37 €
Lago Martianez – 5,5 €
Výlet na ostrov Gomera – 69 €
Lanovka na Pico de Teide – 27 €
Katamarán na velryby – 55 €
Místní doprava do města La Orotava - 1,5 €
Celková orientační částka na vstupy je cca 150 € včetně
fakultativních výletů.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem.
Letecký zájezd se uskuteční při min. počtu 20 klientů.
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 Prahy na ostrov TENERIFE, transfer
a ubytování v hotelu.
2. den – Individuální volno, procházka historickým
centrem PUERTO DE LA CRUZ, návštěva botanické
zahrady, zahrad Casina Taoro nebo zahrady orchidejí.
Odpočinek na vulkanické pláži Playa Jardín nebo koupání
ve slavných přímořských bazénech s gejzíry Lago
Martiánez.
3. den – Celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU LAS
CANADAS (UNESCO) s měsíční krajinou a nejvyšším
vrcholem Španělska Pico del Teide (3 718 m). V případě
pěkného počasí lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol
kráteru, odkud je nádherný pohled na Tenerife a okolní
ostrovy. Průjezd kaňonem v gigantických monumentálních
skalách pohoří TENO s půvabnou vesničkou MASCA,
prohlídka lávou zničeného města GARACHICO a výlet
zakončíme v ICODU DE LOS VINOS.
4. den – Pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou
(2,10 Euro/1 směr) do krásného města LA OROTAVA.
Procházka kouzelným historickým centrem kolem radnice,
kostelů, zahrad, návštěva katedrály a zastavíme se u
slavných „balkónových domů“.
5. den – Celodenní výlet na poloostrov Anaga. Výlet
zahájíme delší procházkou městem LA LAGUNA
(UNESCO), původní hlavní město ostrova, jedinečně
dochovaná středověká architektura. Pokračujeme klikatou
horskou silnicí prudce klesající k vyhlídce na vesnici
TAGANANA v zeleném pohoří. Nenecháme si ujít
zastávku na nejkrásnější pláži Tenerife - LAS
TERESITAS, která se svým světlým saharským pískem
a množstvím palem připomíná karibské pláže. A na závěr
hlavní město Tenerife SANTA CRUZ, pulzující, typicky
španělská metropole s moderní výstavbou. Uvidíme
jedinečnou koncertní budovu a současně symbol města,
náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou, množstvím
nákupních zón a moderním přístavem.
6. den – Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet
trajektem na sousední ostrůvek LA GOMERA, malý kulatý
ostrov plný přírodních krás. Pro vazby na slavného
objevitele se mu také říká Isla Columbina neboli Kolumbův
ostrov. V rámci výletu navštívíme městečko SAN
SEBASTIAN, prohlídka historického jádra s původním
opevněním. Uvidíme dům, kde bydlel Kryštof Kolumbus
cestou do Nového světa i kostel kde se modlil za zdar
výpravy. Přes vyhlídky na palmová údolí pokračujeme do
NÁRODNÍHO
PARKU
GARAJONAY
(UNESCO),
jedinečné vavřínové lesy. Seznámíme se se specifickým
místním nářečím (pískacím jazykem) a ochutnáme
speciality místní kuchyně, které jsou v ceně výletu.
7. den – Pobyt u moře nebo fakultativní výlet
katamaránem za velrybami, popř. návštěva vyhlášeného
LORO PARKU, kouzelná botanická a zoologická zahrada
čítající přes 2000 papoušků, delfinárium, akvária
s podmořskou faunou a flórou, tunelem se žraloky, iglů
s největším umělým ostrovem tučňáků a dalšími zvířaty
z celého světa.
8. den - 14. den: Pobyt u moře, individuální program,
možnost dalších fakult. výletů po ostrově.
15. den – Individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer
na letiště a odlet.

