
 

 

 

 

 

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

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

  

 

 

 

 

 

  Daleko v Atlantském oceánu, 1300 km na západ od pevninského Portugal-

ska, leží devět ostrovů ztracených mezi Evropou a Amerikou a nazývaných 

Azorskými.  

  Prosluly úžasnou sopečnou krajinou, bohatou flórou a poklidným životem, 

který vás vrátí v čase na správné místo… Kdysi divoké a odlehlé Azory jsou 

nyní oblíbeným cílem výletníků, kteří milují procházky, plachtění a chtějí se 

odpoutat od každodenních starostí.            

 

 

 

 

 

 
                      

PŘIJMĚTE I PROTO NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU… 

 
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 NA SKOK NA AZORY 

 

29.ledna-2.února 2023 

 
 

 



 

 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    v neděli 29.ledna 2023 v 5.00 hodin na letišti Wien-Schwechat, a to u vchodu do Terminálu 3  

      NEBO PRO ZÁJEMCE (je třeba se přihlásit nejpozději do 10.1.2023): autobusem Flixbus z Prahy od 

Hl.nádr. ve 23.25 hodin. Cena přepravy Praha-Vídeň je 400.-Kč/os. Z centra Vídně je třeba ještě přejet na letiště 

hromadnou dopravou za cca 5.-€. 

Současně lze objednat do 10.1.2023 i společnou cestu zpět, a to opět autobusem Flixbus. Autobus tentokrát po-

jede přímo od letiště ve 22.55 hodin a příjezd do Prahy na Hl.nádr. je ve 3.20 hodin nebo na ÚAN Florenc ve 

3.30 hodin. Jízdné zpět je 560.-Kč včetně místenky. 

Ceny bez záruky.  
 

 

      program akce   
       1.den – neděle 29.ledna 2023: odlet z Vídně letadlem nízkonákladové společnosti  RYANAIR v 7.05 hodin do Porta 
(přílet  v 9.35  hodin místního času (doba letu 3:30 h), v průběhu dne možnost cca 2,5 hodinové návštěvy města PORTO., 
odlet z Porta v 15.10 hodin opět letadlem společnosti RYANAIR, přílet na 
Azorské ostrovy, do Ponta Delgada na ostrově Sao Miguel v 16.40 hodin 
místního času (doba letu: 2:30 hodiny), po odbavení převzetí mikrobusu a 
transfer na hotel., ubytování, nocleh.,  
        2.den – pondělí 30.ledna 2023: putování po západní části ostrova SAO 

MIGUEL, a to k obrovskému sopečnému kráteru CALDEIRA DAS SETE 

CIDADES, jehož obvod měří 12 kilometrů. Na dně kráteru leží vesnička Sete 
Cidades a tři tmavozelená jezera, oddělená od sebe jen úzkým pruhem země.  
Odpoledne zastávka na sopečných plážích u Atlantiku (možnost koupele), 
návštěva tradiční ČAJOVÉ PLANTÁŽE, výlet na horu BARROSA (947 m) 
a sestup k JEZERU LAGOA DO FOGO (1 hodina pěšky, písečná pláž, 
jedinečné výhledy). V podvečer prohlídka města PONTA DELGADA (ná-
městí Praca de Goncalo Velho Cabral s podloubími otevírající se k nábřeží., 
farský kostel Sao Sebastiao, pevnost Forte de Sao Brás či muzeum atd.)., 
nocleh.,                               

        3.den – úterý 31.ledna 2023: dopoledne výlet k JEZERU LAGOA DO FOGO (Ohnivé jezero, 1 hodina pěšky), 
možnost koupání a pobyt na písečné pláži., poté prohlídka VILA 

FRANCA (Křížová cesta z azulejos) a odpoledne návštěva lázeňského 
střediska FURNAS (geotermální aktivita pod povrchem, kde se v zemi i 
vaří -  např. místní specialita – „cozido“ (možnost ochutnávky). V okolí 
města jsou roztroušeny Celdeiras das Furnas s kouřícími gejzíry a horký-
mi bublajícími vřídly, zdroji léčivého bahna a minerální vody. Později 
zastávka v PARQUE TERRA NOSTRA, kde navštívíme zahrady 

s krásnou květenou, exotickými stromy a jezírky. Možnost koupání 
v termální vodě. Večer návrat do Ponta Delgada a nocleh ve stejném 
hotelu., 
      4.den – středa 1.února 2023: celodenní pobyt na ostrově Sao Miguel 
v PONTA DELGADA a okolí (možnost odpočinku, příp. výlet pěšky v 
okolí)., nebo možnost fakultativního výletu (nutno se přihlásit a současně 
zaplatit 6500.-Kč do 10.1.2023) na další dva z AZORSKÝCH 

OSTROVŮ – TERCEIRA A PICO (letecký celodenní výlet s krátkou zastávkou na ostrově Terceira a cca 6 hodin na ostro-

vě Pico, kde se nachází také nejvyšší hora ostrovů, 2350 metrů vysoký stejnojmenný vrchol). Nocleh ve stejném hotelu., 
       5.den – čtvrtek 2.února 2023: ráno přesun na letiště, odbavení a v 8.30 hodin odlet letadla společnosti RYANAIR do  
hlavního města Portugalska – LISABONU. Předpokládaný přílet je v 11.45 hodin místního času (doba letu: 2:15 hodiny). 
Budete-li mít zájem, nabízíme v průběhu dne krátkou návštěvu města, kterou zahá-
jíme ve starém městě, přimknutému k hradnímu svahu. To okouzluje uličkami 
s barevnými domky, jejichž typickým znakem jsou vysunutá horní podlaží se želez-
nými balkony. Uprostřed starého města stojí katedrála Sé Patriarcal. Výrazem Sé se 
označuje sídlo biskupa. Po prohlídce katedrály sejdeme do čtvrti Baixa, kde slouží 

do dnešní doby výtah Elevador de Santa Justa, postavený na přelomu století. Jedná 
se o unikátní památku z tepaného železa, zdobenou jemnou filigránskou prací. Více 
se z Lisabonu opravdu za 2,5 hodiny stihnout, bohužel, nedá. Odpoledne se pak 
vrátíme zdejší hromadnou dopravou zpátky na letiště a v 17.05 hodin odletíme 
z Lisabonu letadlem letecké společností RYANAIR do Vídně (přílet ve 21.30 hodin 
místního času., doba letu: 3:25 hodiny).  
V případě zájmu o dopravu do Prahy bude odjezd autobusu Flixbus z vídeňského 
letiště v 22.55 hodin a příjezd do Prahy další den ve 3.20 hodin ráno na zastávku u 
Hlavního nádraží, resp. ve 3.30 hodin na ÚAN Florenc. 

 

 



      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelu střední kategorie** v Ponta Delgadě, a to ve 2-lůžkových pokojích, 
vybavených toaletou a sprchou. Strava není, s výjimkou předem objednaných snídaní v Ponta Delgadě, předem 

zajišťována.   

Na všech ostrovech lze ve městech i na venkově najít rychlá občerstvení, kavárničky, restaurace či prodejny 

potravin. 

Ve městech a ve většině přírodních rezervacích je voda z vodovodní sítě bezpečně pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný 

cestovní pas s platností minimálně do 2.května 

2023 nebo platnou ID kartu (občanský prů-

kaz). Víza nejsou třeba.  
 

      čas 
V Portugalsku je o hodinu méně než u nás, na 

Azorských ostrovech pak o 2 hodiny méně. 
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika má s Portugalskem dohodu o bezplatné 

zdravotní péči, ale jen v případě první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ 

pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský před-
pis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ POVINNÉ. 

Covid-19: není třeba žádné očkování ani test na covid. 
 

      jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že na Azorech je počasí proměnlivé. Mělo by být počasí podobné příjemnému jaru (teploty 

okolo 20st.C). Prudké sluneční záření však může být nebezpečné, a proto jsou nezbytné klobouky a sluneční 

brýle.  
 

    jazyk  
V Portugalsku je úřední řečí portugalština.           
 

    nákupy, clo 
Ve větších městech jsou nákupní centra s potravinovými obcho-

dy, kde lze koupit prakticky vše potřebné. Otevírací doba je 

zpravidla 08.00-17.00 hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin. 

Bezcelně mohou být do/z Portugalska dováženy předměty 

osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 cigaret 

nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků.  

NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY, 

OVOCE A ZELENINA! 
 

 

      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. Ochranný oděv proti dešti je rovněž nezbytný. Nezapomeňte 

teplý oděv pro pobyt ve vyšších nadmořských výškách, ale samozřejmě také na oblečení pro teplé dny – krátké  

kalhoty, trička, plavky… 

 

    doprava po Portugalsku, zavazadla 
Přeprava na Azorských ostrovech bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem. 

Pro přelety s Ryanairem je možné bez příplatku pouze jedno malé palubní zavazadlo o max. rozměrech 

40x20x25 cm. Druhé palubní zavazadlo o max. rozměrech 55x40x20 cm pouze v případě objednání do 

10.1.2023 a zaplacení částky 2500.-Kč. 
 



      poplatek za městskou dopravu ve Vídni, Portu a v Lisabonu 
Ponechejte si pro přepravu městskou dopravou na letiště ve Vídni, z/na letiště první den v Portu a z/na letiště 

poslední den v Lisabonu cca 20.-€ (bez záruky). 
 

    bezpečnost 
V Portugalsku je celkem bezpečno, přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba - 111 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není třeba. 
 

    měna, doporučené kapesné  
 Portugalskou měnou je euro  (= 100 eurocentů), označované mezinárodním symbolem €.  

 Momentální kurz je cca 24.90 CZK za 1.-€. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Banky jsou otevřeny na letištích 24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé 

směnárny v centrech velkých měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a 
v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 

Předpokládané vstupné (stav z října 2020): 

Vstupenky na Azorech – do parků a k termálním pramenům (koupání)         celkem 20.-€ 
Lisabon – stará tramvaj         2.--€               

Celkem doporučujeme cca 20.-€ na jízdné a vstupenky, cca 90,-€ na stravu (prům.cena 

oběda nebo večeře je cca 20,-€, pizza stojí cca 5,-€, káva 2,-€, capuccino 2,-€, coca cola 2,-

€). 

Pohlednici zakoupíte za cca 0,30 až 0,50 €, známku do CZ za 0,70 €.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 200.-€ 

Ceny vstupů pouze orientační. Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

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

z Portugalska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 17.00 hodin 

ve všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

U mobilních operátorů platí sazby za volání a posílání SMS v rámci Evropské unie (Azorské ostrovy jsou sou-

částí Portugalska, tudíž i Evropské unie). 
 

      náboženství 
V Portugalsku je nejvíce rozšířené římsko-katolické náboženství. Mši můžete navštívit téměř každý den večer a 

každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 

Kostely ostatních vyznání, včetně anglikánského, baptistického a evangelického, najdete ve významnějších a 

větších městech. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky v Portugal-

sku: 

Embaixada da República Checa   

Rua Pero de Alenquer 14, 1400 Lisboa 

tel: +01/3013529, 3010487 

Velvyslanectví Portugalské republiky v ČR: 

Náměstí Kinských 7, 1500 Praha 5 

tel.: 257311230, 257311231  
 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


