
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                  Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Kanárské ostrovy na okraji tropů na západ od Maroka 

se těší štědré dávce slunečního svitu, příjemně zmírněné-

ho pasátními větry. Krajina je rozmanitá, od lávových 

pouští po pralesy a od písečných přesypů po sopečné vr-

cholky. Stará města na hlavních ostrovech mají koloniální 

centra s typickou atmosférou… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT 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 FUERTEVENTURA 
   

 

10.-17.ledna 2019 

 
 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem FUERTEVENTURA  

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    ve čtvrtek 10.ledna 2019 v 0.01 hodin ráno (minutu po půlnoci ze středy na čtvrtek) před KD Crys-
tal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. Cesta mikrobusem z České Lípy přes Drážďany do 

Berlína na letiště Tegel. 
 

podrobný program akce 
 

      program akce   
1.den – čtvrtek 10.ledna 2019:  odlet z Berlína-letiště Tegel s leteckou nízkonákladovou společností 

LAUDAMOTION v 6.00 hodin, přílet na Fuerteventuru v 10.00 hodin místního času (doba letu 5:00 hodin), po 

příletu odbavení na letišti, vyzvednutí auta a přejezd do místa ubytování, odpoledne možnost pobytu na pláži u 

moře a poté ubytování a nocleh., 

2.den – pátek 11.ledna 2019: FUERTEVENTURA – sever ostrova: projedeme vesničkou EL COTILLO, ve 
které žije jen 1100 obyvatel a je na hony vzdálena od velkých turistických center… Jedná se o bývalou rybář-

skou vesnici, která, ač místy hodně sešlá, má svou atmosféru. Možná právě díky své sešlosti. Dnes nás ale čeká 

především PŘÍRODNÍ PARK DUNAS CORRALEJO, jehož písečné duny se táhnou podél pobřeží směrem na 

východ asi 10 km od města CORRALEJO. Tohle moc hezké městečko, byť plné turistů, si uchovalo své kouzlo  

Nocleh ve stejném ubytovacím zařízení.,  

3.den – sobota 12.ledna 2019: FUERTEVENTURA – celodenní výlet na nejhezčí pláže na jihu ostrova: po-

stupně projedeme pláže v letoviscích PLAYA BARCA, COSTA CALMA, pláže na poloostrově Jandia jako  

PLAYA DE JANDIA,  či městečka MORRO JABLE a COFETE s písečnou pláží PLAYA DE COFETE. 

V podvečer návrat do místa našeho ubytování a nocleh.,  

4.den – neděle 13.ledna 2019: OSTROV LOBOS – v tento den vyjedeme autem na sever Fuerteventury, aby-

chom z Corraleja přepluli trajektem na maličký ostrůvek LOBOS. Je neobydlený a jeho rozloha je cca 5 km2. 
Ostrov je přírodní rezervací Parque Natural del Islote de Lobos. Je oblíbeným místem pro pozorování ptáků a 

v okolních vodách se vyskytuje kladivoun velký. V průběhu cca 3,5 hodinového pobytu možnost pěšího výletu 

po ostrově nebo koupání na zdejší pláži., odpoledne návrat trajektem na Fierteventuru a cesta zpět do místa uby-

tování., nocleh.,  

5.den – pondělí 14.ledna 2019: FUERTEVENTURA - pěší turistika (nenáročné, cca 3 hodiny): výstup na 

nejvyšší horu ostrova a krátký přechod hřebene., v průběhu dne v malém přístavním městečku GRAN 

TARAJAL, ve kterém žijí cca čtyři tisícovky obyvatel. Po cestě zpět možnost koupání na pláži PLAYA 

BARCA.  Nocleh., 

6.den – úterý 15.ledna 2019: FUERTEVENTURA – střed ostrova a PŘÍRODNÍ PARK BETANCURIA: 

navštívíme vyhlídku MIRADOR MORRO VELOSA s fascinujícími výhledy na ostrovní zvláštní, bezútěšnou 

měsíční krajinu. Prohlédneme si příjemné vesnice jako BETANCURII, AJUY nebo ANTIGUU, zastavíme se 
na pláži PLAYA DE LOS MUERTOS a u pláže Playa de Garcey navštívíme vrak lodi American Star. Je to 

vrak lodi, kterou silná bouře vrhla v roce 1994 na mělčinu a rozlomila ji na dvě části. Stalo se to při plavbě 

z Řecka do Thajska, kde měla být loď opravena a přestavěna na luxusní plovoucí hotel. Nocleh ve stejném uby-

tovacím zařízení., 

7.den – středa 16.ledna 2019: FUERTEVENTURA – dopoledne prohlídka hlavního města ostrova - 

PUERTO DEL ROSARIO. Dnešní název (Přístav růženců) vznikl teprve až v roce 1950, a to podle místního 

kostela. Údolí jižně od metropole se ještě dnes jmenuje Barranco de Cabras (Kozí). Odpoledne pobyt ve středis-

ku CALETA DE FUSTE, kde jsme ubytováni., volno, možnost nákupou suvenýrů apod. Nocleh.,  

8.den – čtvrtek 17.ledna 2019: v ranních hodinách transfer na letiště a v 10.40 hodin odlet z Fuerteventury do 

Berlína s leteckou nízkonákladovou společností LAUDAMOTION., přílet do Berlína v 16.30 hodin (doba letu: 

4:50 h), z Berlína vlakem v 18.59 hodin do Bad Schandau a odtud mikrobusem zpět do České Lípy. Předpoklá-

daný příjezd do 24.00 hodin. 

PROGRAM BEZ ZÁRUKY, DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 

 

Program 2.-7.den je pouze doporučený, možnost zvolit variantu s odpočinkem u moře nebo u bazénu. 

V průběhu jednotlivých dnů budou zařazeny i jiné návštěvy projížděných míst a vyhlídek. 
 

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

CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ JSTE NAHLÁSILI PRO LETENKY! 

 

 



 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 7x v apartmánových bungalovech v Caleta de Fuste, zhruba uprostřed ostro-

va Fuerteventura. Bungalovy vždy pro 2 osoby sestávají z ložnice  pro 2 osoby a obývacího pokoje 

s rozkládacím gaučem, vybavené kuchyňky s varnou deskou, mikrovlnou troubou, toustovačem a rychlovarnou 

konvicí, obývacím pokojem  s televizí a dále s příslušenstvím (sprcha, WC). Součástí vybavení je také povlečení 

a ručníky. 

Stravování: 7x snídaně jsou součástí startovného. Zhruba obden bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a 

každý den bude možnost občerstvení v průběhu dne v levnějších restauracích a bufetech po cestě. 

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

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obslu-
hy. 

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

kářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

 

       jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že na Kanárských ostrovech je často 

slunečné počasí a příjemné klima. Prudké sluneční záře-

ní však může být nebezpečné.  V lednu jsou možné i 

srážky a průměrné DENNÍ teploty se pohybují okolo 18 

st.C. 

Teplota moře bývá v lednu kolem 19 st.C.  

 

 

      čas 
Na Kanárských ostrovech platí greenwichský čas, je tedy o hodinu pozadu oproti České republice. (ve 12.00 

hodin na Fuerteventuře je v Česku již 13.00 hodin). 
 

 

    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), označo-
vaná €., 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 uznávané kreditní karty. Současný 

kurz:  1.-EUR = cca 27,30 Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 

hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve směnárnách. 

KAPESNÉ: Na stravu doporučujeme  cca 100.-€,  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  
 

 

        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. 

Bezcelně mohou být na Fuerteventuru (Kanárské ostrovy nejsou z celního hlediska součástí EU, i když Španěl-

sko součástí EU je) dováženy i vyváženy  předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 60 ml par-

fémů, 250 ml toaletní vody, 200 cigaret a další zboží či dárky do hodnoty 175.-€… 

 

 

 

 



        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 
hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Nezapomeňte teplý oděv pro chladné večery a příp. nepro-

mokavé oblečení pro případ deště! Dbejte na dobré obutí a oblečení na túry a do hor. 
 

     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 ostrově, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným autem pro 7 osob. Vzhledem k poměrně malému 

úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní zava-

zadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm (max.váha 10kg) a k tomu kabelku nebo notebook o maximálních 

velikostech 40x20x25 cm (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!).  

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 automatizo-

vány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Kanárských ostrovů 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 

Honorární konzulát ČR na Kanárských ostrovech: 

Calle Luis de la Cruz y Rios 9, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, telefon: 922323645 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné, příp. povinné příplatky, prosíme o platbu do 5.1.2019. Účet č. 084136-

2028710214/0800, prosíme o 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  
 

 

 

                           
 
 

 

 

 

 

 


