
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 50 

 VÝCHODNÍ TURECKO        č. záj. 241 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Východní Turecko - odlet bude upřesněn cca  
10 dní před zájezdem. 
Let je zajištěn na pravidelné lince Turkish Airlines Praha 
- Istanbul - Adana a Ankara - Istanbul - Praha. 
 
CK si vyhrazuje právo změnit vnitrostátní let (místo 
příletu) dle aktuálního letového řádu. 

2. Doprava 
 
Doprava je zajištěna tureckým autobusem nebo 
mikrobusem (dle počtu přihlášených klientů) s tureckým 
řidičem. Nápoje v autobuse lze nakupovat po domluvě s 
místním řidičem a průvodcem. 
 
Na zájezdu se najede přibližně 3 500 km. 

3. Ubytování 
 
Ubytování je zajištěno v hotelích (většinou kategorie  
2-3*) ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
Někdy se jedná (zvláště v odlehlejších oblastech daleko 
na východě Turecka) o jednodušší hotely, což je dáno 
faktem, že tyto oblasti stále ještě nenavštěvuje mnoho 
turistů. Berte, prosím, tento fakt na vědomí a buďte 
tolerantní při ubytování. Východ Turecka je stále ještě 
chudší oproti jeho západní polovině, která je turisticky 
velmi frekventovaná, a proto je i infrastruktura na západě 
na vyšší úrovni než na východě Turecka. 
 
Předpokládaná místa ubytování: 1x oblast Osmaniye,  
1x Kahta, 1x Urfa, 2x Mardin / Midyat, 1x Tatvan, 2x Van,  
1x Kars, 1x oblast Artvin, 1x Ayder, 1x oblast Giresun,  
1x Amasya, 1x oblast Chattuşaşe / Ankary (podle času 
odletu). 
Upozornění: místa ubytování mohou být přizpůsobena a 
nemusí ležet přesně v daném městě. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 7 000 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení, omezené množství, na ověření předem v 
CK). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 14x polopenze - snídaně 
formou jednoduchého bufetu - většinou sýr, džem, 
máslo, med, někdy salám, okurky, rajčata, olivy, někdy 
meloun, jogurt, káva, čaj, džus, večeře - servírované - 
většinou polévka, hlavní jídlo, zeleninový salát. 9x oběd - 
lehký a jednoduchý, např. kebab, turecká pizza pide 
apod. 
Nápoje u obědů a večeří nejsou v ceně zahrnuty, klienti 
si je platí sami na místě). Někdy jsou večeře podávány 
v místních restauracích, někdy na hotelích. 
 
Potraviny v Turecku jsou přibližně stejně drahé jako v 
ČR. Totéž platí o stravování v restauraci. Chléb 1 kg:  
0,2 €, mléko 1 l: 0,55 €, voda 1,5 l: 0,5 €, džus 1 l: 1- 
1,5 €, jogurt 500 g: 0,7 €, paprika 1 kg: 1 €, rajčata 1 kg: 
0,5 €, pomeranče 1 kg: 1 €, nektarinky 1 kg: 1,5 €, víno  

1 kg: 1 - 1,5 €, Balkánský sýr 1 kg: 2,5 - 5 €, salámy  
1 kg: 6,25 - 8,1 €, levné menu v restauraci: od 4 €). Ceny 
jsou uvedeny v přepočtu, pokud budete potraviny 
kupovat v Turecku, je nutno platit v místní měně - 
turecká lira. 

5. Důležité osobní věci 
 
!!! Doporučujeme pro letecký zájezdy vzít s sebou pro 
první den nápoje v dostatečném množství s sebou (ne 
ale na palubu!), na začátku zájezdu není možnost si je 
většinou zakoupit!!! 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na 
pěší vycházky. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, 
repelent, deštník, pláštěnka, šátek pro ženy při vstupu 
do mešit. Pro východní oblasti Turecka je důležité 
přiměřené, decentní oblečení jak pro muže, tak pro ženy. 
V Turecku můžete archeologické areály a památky 
absolvovat v pohodlném lehkém oblečení jako v Evropě. 
Pro archeologické areály a pěší výlety doporučujeme 
pohodlné pevnější boty (trekové boty nebo trekové 
sandály apod., pohorky nejsou nutné). 
 
Základní léky - doporučujeme dobře vybavenou osobní 
lékárničku s nůžkami, pinzetou, náplastmi, obvazy, 
elastickým obinadlem, dezinfekcí (Betadine, Septonex, 
Jodisol ), léky proti bolesti (Ibuprofen, Ataralgin, Valetol 
apod.), mastí proti bolesti, léky proti horečce (Acylpyrin, 
Paralen), léky proti rýmě (Olynth, Nasivin, Otrivin), léky 
na záněty očí (Ophtalmoseptonex – kapky nebo při 
nehojících se zánětech Ophtalmoseptonex mast), 
účinnější léky proti průjmům (Smecta, Ercefuryl, 
Reasec), na spáleniny od slunce (ACTIValoe vera sprej s 
panthenolem, Panthenol Forte spray, Bepanthen mléko), 
antihistaminika (při bodnutí hmyzem apod.), léky na 
bodnutí hmyzem, svědění kůže, otoky (Fenistil gel, 
ACTIValoe vera gel), vitamín C a léky trvale užívané. 
 
Doporučení: nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme 
kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím 
potížím. Stejně tak se vyvarujte přílišnému míchání 
různých jídel a jídel silně kořeněných a orientálních. 
 
Počasí 
Teploty na přelomu května a června budou na většině 
území Turecka příjemné, teplé, ale budeme se budeme 
pohybovat také ve vyšší nadm. výšce kolem 2 000 m, 
kdy teploty budou chladnější, kolem 20-23°C přes den, 
v noci kolem 10-12°C. Nejtepleji bude v oblasti 
Gaziantep, Şanli Urfa, Mardin, kdy se teploty budou 
pohybovat kolem 28-30°C. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna, krabice. 
Váhové limity zavazadel budou uvedeny v pokynech k 
odletu. Doporučujeme zabalit zavazadlo spíše úsporně, 
vzhledem k téměř každodennímu stěhování se na různá 
místa a různé hotely. 

7. Cestovní doklady 
 
Vezměte s sebou 2 kvalitní fotokopie svého pasu – 
stranu s fotografií a 2 fotografie, pro případ ztráty 
pasu. Vzhledem k tomu, že případné vyřízení 
náhradního cestovního dokladu je komplikované 



(velvyslanectví je v Ankaře, při vyřízení je nutná 
osobní přítomnost, zájezd se nebude pohybovat v 
oblasti Ankary), doporučujeme pas mít uložen vždy 
tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. 
Doporučujeme, zejména v Diyarbakiru, mít většinu 
peněz uloženou odděleně kvůli krádežím. 
 
Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu, 
se kterým budete do Turecka cestovat, a celého data 
jeho platnosti. 
 
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je 
však nutný platný cestovní pas, jehož platnost trvá 
minimálně 150 dní ode dne návratu ze zájezdu!!! Při 
přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní pas při sobě!!! 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto 
datu mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s 
vlastním cestovním pasem. 
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 
900 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, případně na začátku zájezdu od průvodce. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na 
začátku zájezdu od průvodce. 
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 storna zájezdu (80%) - maximálně 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou 
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu 
max. 20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 45 000 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. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 
(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, 
záleží na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 
Orientační kurz 1 TL = 1,35 Kč (19.10.2022) 
 
Nemrut Dagi – 50 TL 
Chattuşaş + Yazilikaya - 20 TL 
Alacahöyük - 20 TL 
Gaziantp - Zeugma mozaiky muzeum - 64 TL 
Ani - 50 TL 
Mardin - muzeum - 25 TL 
Karatepe - Aslantas - 20 TL 
Şanli Urfa - pevnost - 20 TL (pokud bude v době naší 
návštěvy otevřená) 
Göbeklitepe - 90 TL 
klášter Sumela - 30 TL 
Ahtamar - 60 TL + plavba lodí cca 25-30 TL / os. 
Vankale - 20 TL 
Ahlat – 20 TL 
Midiyat - kostely, tradiční místní dům - cca 20 TL 
dohromady (formou příspěvků za celou skupinu) 
Kláštery a kostely v oblasti Mardinu (Deir az-Zafaran 
apod.) – každý cca 20 YTL 
Muradijské vodopády - 10 TL 
Amasya - hrobky - 30 TL 
Zilkale - 20 TL 
Trabzon - Hagia Sofia - 20 TL 
Ayder - vstup do lázní - cena bude upřesněna v 
pokynech. 
Ishak Pasa Sarayi (pokud bude v době naší návštěvy 
otevřený) – 20 TL 
 
Pokusíme se buď společně s tureckým partnerem zajistit 
tzv. Museum Pass pro celé Turecko, který by platil na 
většinu vstupů v rámci programu. Cena v r. 2022 byla 
1 000 TL (tj. cca 1 400 Kč), nebo uvedeme celkovou 
částku na vstupy, kterou průvodce vybere předem na 
začátku zájezdu, aby mohl vstupy platit hromadně za 
celou skupinu. O vstupech budeme podrobněji 
informovat v pokynech k odletu. Na hromadné vstupy 
bude průvodce vybírat v tureckých lirách, protože vstupy 
v podstatě nelze platit jednotlivě, ale pouze jako skupina 



dohromady a také bývají na východě Turecka velké 
problémy s drobnými tureckými lirami. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 800 -  
1 000 TL + cca 40 € na bakšišné. Vstupy budeme zač. 
roku 2023 aktualizovat. 
 
Výměna bude možná po příletu během prvních dnů 
programu. 
 
V muslimských zemích je zvykem věnovat za veškeré 
poskytnuté služby - nosiči, řidiči, místní průvodce 
apod.) spropitné - bakšišné! Průvodce bude na 
začátku zájezdu na spropitné vybírat částku 40 € / os. 
Předem za toto děkujeme. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
15 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní 
před odjezdem. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Ankara - Embassy of the Czech 
Republic 
Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700 Ankara 
Telefon ústředna (strom): +90312/405 61 39, recepce 
(přímá)-405 69 65, KO-405 69 54, sekretariát VV- 405 69 
55-bez přepojení 
Fax: +90312/446 30 84, KO +90/312/447 73 95 
Nouzová linka: +90532/375 13 87 
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz 
Konzulární úsek: consulate_ankara@mzv.cz 
Ekonomický úsek: Commerce_Ankara@mzv.cz 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 08.30 - 16.30, 
pátek 08.30 - 14.00 
Úřední hodiny KÚ pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09.00 - 
16.00, středa 09.00 - 12.30 
 
Generální konzulát Istanbul - Consulat Generale of 
the Czech Republic 
Abdi Ipekci Cad. 71, Maçka, P.O.Box 35 Istanbul 34367 
Telefon ústředna: +90212/368 8034, 368 8035 
Fax: +90212/2319493 
Nouzová linka: +90/533/2573880 
E-mail: istanbul@embassy.mzv.cz 
Konzulární úsek: Consulate_Istanbul@mzv.cz 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 07.30 - 16.30, 
pátek 08.00 - 14.00 
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 08.00 - 
14.00 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tel. předvolba: +90 
Policie: 155 
První pomoc: 112 
Hasiči: 110 
Jandarma (četníci) 156 
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY 
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí 
http://drozd.mzv.cz 
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky 
při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým 
občanům poskytovat na dobrovolném základě informace 
o svém plánovaném pobytu v zahraničí. 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY 
Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks 
cigár (tj. doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks 
doutníků, 200 g cigaretového tabáku společně s 200 ks 
cigaretových papírků (nebo 200 g dýmkového tabáku 
nebo 200 g žvýkacího tabáku nebo 50 g šňupacího 
tabáku), 1 kg kávy, 1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg 
cukrovinek, 1 kg čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů 
o obsahu 100 cl nebo 2 láhve alkoholických nápojů o 
obsahu 75 cl, 5 balení parfému, toaletní vody nebo vody 
po holení, jejichž obsah nesmí přesahovat 120 ml. Léky, 
léčiva a zdravotní potřeby je možné bezcelně dovážet 
pouze pro osobní potřebu. 
Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, 
obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou 
výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních 
látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši  
10 až 20 let a vysoké peněžité tresty. Ostré náboje a 
zbraně nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení. 
V případě, že se jedná o cestu z Turecka do země EU či 
ze země EU do Turecka, lze v hotovosti dovézt/vyvézt 
maximálně 10 000,- EUR, či ekvivalent této částky. 
Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je 
zakázán. Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno 
předložit doklad o koupi. Vývoz starších cenných 
předmětů podléhá povolení Generálního ředitelství pro 
správu muzeí. Při koupi drahých koberců a uměleckých 
předmětů doporučujeme zejména v turistických 
oblastech zvýšenou obezřetnost s ohledem na časté 
případy podvodů. 
 
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: +420 777 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 - Let Praha – Istanbul – Adana. Dojezd na nocleh 
do oblasti Osmaniye. 
2. den - Seznámení s Neochetitskou říší, která v době 
kolem 8.st.př.n.l. vytvořila v oblasti dnešního 
jihovýchodního Turecka monumentální památky 
v podobě kamenných reliéfů, paláců a pevností. 
Jedinečný chráněný park KARATEPE-ASLANTAŞ 
s krásnými výhledy na jezero. GAZIANTEP – unikátní 
muzeum římských mozaik ze zatopeného města 
Zeugma. Přejezd do Kahty na nocleh. 
3. den - Brzy ráno (před východem slunce) výjezd 
mikrobusy pod vrchol hory NEMRUT DAGI (UNESCO) 
s hrobkou komagenského krále Antiocha. K uměle navr-
šenému vrcholu hory ve výšce 2 100 metrů s terasami 
vyzdobenými sochami řeckých bohů a krále Antiocha již 
vystoupáme na závěr pěšky. Východ slunce na vrcholu 
hory. ŘÍMSKÝ MOST z doby císaře Septimia Severa, 
skalní reliéfy v ARSAMEI a hrobka královen na kopci 
KARAKUŞ. Přejezd kolem Atatürkovy přehrady na 
Eufratu do Urfy. 
4. den - ŞANLI URFA – místo narození proroka 
Abraháma s významnými mešitami a bazény 
s posvátnými kapry. Místní trh je jeden z nejpůvodnějších 
a nejlevnějších v Turecku. Významná neolitická památka 



GÖBEKLI TEPE (UNESCO) z doby 9600-8200 př.n.l. 
Nocleh v Mardinu. 
5. den - Putování za syrskými ortodoxními křesťany na 
planinu Türabdin – kostel MAR GABRIEL založený 
v r. 397. MOR HAD BSABO KILISE a kostel MOR 
YAKUB nedaleko Midyatu. Terasovitě vystavěné 
středověké město MARDIN s několika kostely 
a nedaleko něj ležící rozsáhlý komplex kláštera DEIR 
AZ-ZAFARAN založený r. 493. Návrat na nocleh do 
Mardinu. 
6. den - Přejezd přes DIYARBAKIR na řece Tigris 
k jezeru Van, projdeme se kousek po monumentálních 
černých hradbách a prohlédneme si starobylou mešitu 
Ulu camii. Dojezd na nocleh k jezeru Van. 
7. den - Začátek okruhu kolem jezera Van. JEZERO 
VAN je největší turecké jezero ležící v nadm. výšce 1 
700 metrů. Seldžucké památky, kónické hrobky 
a zdobené náhrobky v AHLATU. Rozlehlý kráter vyhaslé 
sopky NEMRUT DAGI (2 950 metrů vysoká) s termálními 
prameny a studeným a teplým jezerem. Přejezd kolem 
jezera do města Van. 
8. den - Dokončení putování kolem jezera Van: jeden 
z nejlépe dochovaných arménských kostelů na ostrově 
AHTAMAR s krásnou reliéfní výzdobou. Pevnost z dob 
říše Urartu v ÇAVUŞTEPE. VAN – urartská pevnost 
Vankale (9. st. př.n.l.) a pod ní staré město Eski Van 
zničené Turky.  
9. den - Malebné MURADIJSKÉ VODOPÁDY 
u severního okraje jezera Van, odpočinek u čaje 
u vodopádů. Dle aktuálních možností návštěva 
paláce ISHAK PASA SARAYI nad Dogubeyazitem. 
Výsledkem 99 let trvající výstavby je krásný palác, který 
kdysi ležel na významné Hedvábné stezce z Persie 
směrem na západ. Přejezd Karsu nedaleko hranic 
s Arménií. 
10. den - ANI (UNESCO) - zříceniny arménského města 
z doby raného středověku, bývalo zde 10 000 domů, 1 
000 kostelů, monumentální hradby a pevnost, jedinečný 
hraniční kaňon řeky Achurjan. Nejseverovýchodnější 
části Turecka u hranice s Gruzií: přejezd kolem vysoko 
položeného jezera CILDIR, Ďáblův hrad ŞEYTAN 
KALESI.  
11. den - Východní pobřeží Černého moře: fotostop na 
čajové plantáže u Hopy / Rize. Pevnost ZILKALE vysoko 
v pohoří Kaçkar Daglari. Horská obec AYDER, možnost 
procházky nebo koupání v termálních lázních. 
12. den - KLÁŠTER SUMELA – nejlépe dochovaný 
byzantský klášter u Černého moře, fresková výzdoba. 
KOSTEL HAGIA SOFIA v Trabzonu. Nocleh v oblasti 
Giresunu. 
13. den - Přejezd po pobřeží Černého moře. Odpoledne 
AMASYA – v kaňonu řeky malebně položené malé 
město s hrobkami pontských králů a mnoha islámskými 
stavbami. 
14. den - Prohlídka nejvýznamnějších míst spojených 
s říší Chetitů: CHATTUŞAŞ (UNESCO) – hlavní město 
říše Chetitů, rozsáhlé hradby, královský palác, chrámový 
komplex. Skalní svatyně YAZILIKAYA s reliéfy 
chetitských bohů. Krásné reliéfy a brána sfing 
v ALAÇAHÖYÜK. 
15. den - Let Ankara – Istanbul – Praha. 
 


