
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

       OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           
          (s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem CAMINITO DEL REY 
 

17.-20.října 2018 

 
 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 

 

Španělsko je kontinentem v malém: střídají se tu zaledněná pohoří, ve výhni se tetelící 

pouště, svěže zelené vrchoviny, rozlehlé pláže u průzračného Středozemního moře nebo 

suchá Meseta s pšeničnými poli a olivovníky. A ten, kdo se nezajímá pouze o přírodu, 

může putovat po stopách římské, maurské, židovské nebo křesťanské historie…   

 

  Známé obrázky Španělska – tanec flamenco, býčí zápasy, bary, kde nabízejí tzv. tapas, 

slavnostní velikonoční průvody – to vše je jenom náznakem rozmanitostí země. Španělsko 

má čtyři úřední jazyky, dvě velkoměsta téměř stejné důležitosti a mnohem širší spektrum 

různých typů krajiny než kterákoli jiná evropská země. Tyto pozoruhodné kontrasty vyvolá-

vají u návštěvníků bezmezné okouzlení. 

 

 

 

 

 
 



      sraz účastníků   
    v úterý 16.října 2018 ve 22.00 hodin v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky, odkud 

se přesuneme mikrobusem na letiště Schwechat ve Vídni.  
 

      program akce   
1.den – středa 17.října 2018: přejezd mikrobusem z České Lípy do Vídně., odlet z Vídně s leteckou nízkoná-

kladovou společností RYANAIR  v 6.20 hodin, přílet do Malagy  v 9.30 hodin (doba letu 3:10 hodin), po příletu 

odbavení na letišti, vyzvednutí mikrobusu a přejezd do centra MALAGY, druhého největšího města Andalusie. 

Prohlédneme si tady především katedrálu a exteriéry hradu Alcazaba který byl postaven již v 8. až 11.stol. Poz-
ději návštěva městečka RONDA, které je považováno za kolébku corridy a je dějištěm Hemingwayova románu 

Fiesta. Zde i ubytování na 2 noci., odpočinek a nocleh., 

2.den – čtvrtek 18.října 2018: pěšky se odtud vydáme i do 

SOUTĚSKY TAJO s jedinečnými výhledy na město. Před 

polednem přijedeme do GRANADY,  jejíž návštěva bude 

jedním z vrcholů naší akce. Odpoledne zde navštívíme (tedy 

ten, kdo si zakoupil v předprodeji vstupenku) palácový 

komplex – ALHAMBRU, kde máme zajištěnu individuální 

prohlídku maurských paláců a zahrad., tuto působivou ukáz-

ku architektury charakterizuje jedinečné využití prostoru, 

světla, vody a ozdob. Zrodila se za Ismáíla I., Júsufa I. a 

Muhammada V., chalífů z epochy, kdy v Granadě vládla 
nasrovská dynastie. Snažili se vyvrátit dojem slábnoucí síly, 

a proto vytvořili tuto vizi pozemského ráje. I když Alhambra přetrpěla drancování a úpadek, včetně pokusů na-

poleonských vojsk vyhodit ji do povětří, v nedávné době prošla rekonstrukcí a její vybraná řemeslná práce nás 

stále okouzluje. Večer možnost návštěvy představení flamenca, návrat do místa ubytování a nocleh.,  

3.den – pátek 19.října 2018: cesta do úrodného údolí Guadalhorce, hned dopoledne se vydáme na jedinečnou 

královskou stezku   CAMINITO DEL REY, což je úzká lávka 

přiléhající ke skále, která pokračuje i přes most nad řekou. Délka 

trasy je cca 13 km. Odpoledne si prohlédneme vesnici EL 

CHORRO a v podvečer zastávka v městečku  MIJAS, jedinečně 

bílém typickém andaluském městě položeném na svazích hor. Poz-

ději dojezd do letoviska TORREMOLINOS, kde máme zajištěné 
ubytování., nocleh.,  

4.den – sobota 20.října 2018: dopoledne možnost pobytu u Středo-

zemního moře na zdejší pláži v TORREMOLINOS nebo nákupy 

suvenýrů v tomto letovisku., cca ve 13.00 hodin odjezd na letiště 

v Malaze a v 16.20 hodin odlet s nízkonákladovou leteckou společ-

ností RYANAIR do Vídně. Předpokládaný přílet na letiště Schwe-

chat v 19.05 hodin  (doba letu: 2:45 h), po odbavení na letišti ve 

Vídni odjezd mikrobusem do České Lípy – předpokládaný návrat v 01.00 hodinu po půlnoci ze soboty 20. na 

neděli 21.října 2018. 
 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 

CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ JSTE NAHLÁSILI PRO NÁKUP LETENEK! 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 3x v hotelech** nebo penzionech ve 2-lůžkových pokojích  s příslušenstvím 

(sprcha, WC). Součástí vybavení je také povlečení a ručníky. 

Stravování: strava není zajištěna. Každý den bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a v průběhu dne i 

možnost občerstvení v levnějších restauracích a bufetech po cestě. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelné s cenami v celé západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. Tip 
pro obsluhu  je součástí etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích sta-

nic. 
  

      čas 
Ve Španělsku zatím platí stejný čas jako 

v České republice.  
 



 

 

 

       jaké bude počasí? 
V navštíveném období bývají v celé Andalusii slunečné a teplé dny.  Průměrné DENNÍ teploty se pohybují oko-

lo 24 st.C. Teplota moře kolem 20 st.C. Pro případ deště vezměte s sebou již z domova pláštěnky nebo skládací 

deštníky. Nezapomeňte ani na ochranu kůže (krém na opalování) a na ochranu hlavy proti slunečnímu záření 

(kšiltovku). 
 

 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užívá-

te, nebo lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A ANI DOPORUČENÉ. 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označovaná 

€., mezinárodní symbol je EUR. Bankovky a cestovní 

šeky všech jiných hlavních světových měn lze směnit 

v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i 

na letištích. Přijímají se všechny mezinárodně uznáva-

né kreditní karty. Současný kurz:  1.-EUR = cca 26,70 

Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 hodin. 

Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve směnárnách. 
KAPESNÉ: na vstupenky doporučujeme cca 10.-€ až 50.-€ (v případě účasti na večeru s flamencem), na stravu  

cca 60.-€  a  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  

CENY VSTUPNÉHO DO VYBRANÝCH PAMĚTIHODNOSTÍ: 

Malaga – hrad Alcazaba … 9.-€ 

Granada – Alhambra … 14.-€/dospělí, 9.-€/senioři nad 65 let bez rezervací ( 

Camino del Rey … 1součást startovného 
 

        nákupy, clo 
Ve větších městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-sobota 09.00-21.00 hodin. 

Ostatní obchody bývají otevřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin. 

Španělsko je součástí Evropské unie, tudíž se na nás nevztahují celní předpisy. 

Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky. 

 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy pro návštěvu církevních pamětihodností a pevná obuv pro pěší výšlapy i 

procházky po městech. Nezapomeňte teplejší oděv pro případné chladnější večery. 
 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a 

lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 112.  
 

     doprava po Španělsku a Andalusii, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Vzhledem k poměrně ma-

lému úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla.  

Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm 

(max.váha 10kg) a k tomu kabelku nebo notebook (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekuti-

ny!).  

Zavazadla k odbavení jsou za poplatek, nutno se přihlásit předem a co nejdřív! Ceny: zavazadlo do 15 kg – 40.-

€, zavazadlo do 20 kg – 60.-€ za všechny přelety. 

Děkujeme Vám. 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepinové).. 
 

 

 

 



        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás, 

není třeba žádný adaptér.. 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

ze Španělska do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 

08.30 do 20.30 hodin a od 08.30 do 13.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde přibližně 1 týden. Do 

adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky ve Španělsku: Madrid, Avda Pio XII, 22-24, telefon 913531880 

Španělské velvyslanectví v ČR: Praha 6, Pevnostní 9, telefon  257193687 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 30.září 2018. Účet č. 318886008/2700,  současně pošlete 

zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce 

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 

 


