
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 62 

 OSTROVY MALTA A GOZO         č. záj. 265 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Malta a Gozo – čas odletu bude upřesněn cca 7 dní před 
zájezdem. V pokynech k zájezdu budou upřesněny také 
váhové limity zavazadel pro leteckou přepravu. 
Let je zajištěn na pravidelné lince Malta Air Praha – La 
Valletta – Praha. 

2. Doprava 
 
K dopravě na Maltě je využívána hustá síť hromadné 
dopravy. !!!Jízdné si hradí každý účastník sám.!!!  
7-denní permanentka na autobus stojí na ostrově Malta 
cca 21 €, slevy nejsou. Trajekt na Gozo si účastníci platí 
sami – 4,65 € zp. 

3. Ubytování 
 
V ceně zájezdu je 6-7x ubytování v hotelu systému 
Fortuna (hotel bude upřesněn v pokynech k odletu cca  
14 dní předem). 
Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. 
WiFi – podle času – od 1 € (4 hod.) do 8 € (7 dnů). 
 
Příplatek: 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) –  
5 000 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 6-7x snídaně (dle času 
letu). Ostatní stravování na tomto zájezdu je vlastní.  
Voda z kohoutku se nedoporučuje k pití. V obchodech 
se prodává 6x2l vody za cca 2,8 €. 
 
Příplatek: 6x večeře - 1 900 Kč/os.  
Večeře není 1.den, začíná se až 2.den. 
 
Snídaně i večeře jsou formou bufetu.  
Nápoje nejsou v ceně večeří, klienti si je hradí sami přímo 
na místě. 

5. Důležité osobní věci 
 
Je třeba mít s sebou redukci 
do zásuvky, nelze použít 
naše el. spotřebiče. Redukce 
je stejná jako pro Velkou 
Británii. Lze koupit na 
recepci za 4 €. 
Jedny pohodlné boty na 
prohlídky. Plavky, klobouk a 
brýle proti slunci, krém na 
opalování s vyšším ochr. 
faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro případ 
horšího počasí. Na Maltu doporučujeme boty do vody. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti 
bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané. 
 
 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 
 
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. 
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. 
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  
320 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat 
samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou 
dobu pobytu v zahraničí. 
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, 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 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 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 20 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
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) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad. Zvláště 
přísně je toto kontrolováno na Maltě, kde průvodce 
podává výklad den předem na ubytování. 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. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Je možné zakoupit Heritage Malta Multisite Pass, 
30 € dospělí, 20 € studenti, senioři nad 60 let – zahrnuty 
vstupy do většiny státních památek, nejsou zahrnuty 
církevní památky, ani lodní výlety. Při koupi Malta Passu 
je potřeba mít s sebou cestovní pas nebo OP. 
Jsou zvýrazněny tučně vstupy, které nejsou zahrnuty v 
Heritage Malta Multisite Passu: 
Valletta 
Spolukatedrála sv. Jana + muzeum – 15 €; 12 €nad 65 
let a studenti 
Zbrojnice – 6 € 
Archeologické muzeum – 5 € 
Fort St. Elmo - National War Museum 10 € 
Vittoriosa 
Inkvizitorský palác – 6 € 
Fort San Angelo – 8 € 
Loď Vittoriosa – Valletta – 1,5 € 
Rabat: 
Katakomby sv. Pavla – 5 € 
Domus Romana – 6 € 
National Museum of Natural History - 5 € 
Wignacourt Museum - 5 € 
Katakomby sv. Agáty – 5 € 
Mdina - katedrální muzeum + katedrála - 10 € 
Tarxien – 6 €. 
Modrá jeskyně (Blue Grotto) – loďka – 8 € 

HagarQim + Mnajdra + Visitor Centre – 10 € 
GharDalam – 5 € 
Malta NationalAquarium - 13,9 € 
Mosta – Rotunda – 5 € 
Gozo:Trajekt zp. – 4,65 € 
Victoria 
Katedrála + muzeum – 5 € 
Ggantija + Ta´Kola větrný mlýn – 9 € 
Citadel Visitor Centre – 5 € 
Archeologické muzeum 5 € 
Grand Casello Historic House 5 € 
Nature Museum 5 € 
Old Prison 5 € 
 
Místní doprava pro ostrov Malta i Gozo – 7denní 
jízdenka – 21 €. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 110 €  
(30 € Malta Pass + 21 € 7denní jízdenka + cca 50 € 
dalšívstupy - Spolukatedrála sv. Jana, Mdina katedrála, 
Katakomby sv. Agáty, Mosta Rotunda, Katedrála Victoria, 
trajekt na Gozo, Modrá jeskyně). 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
Letecké zájezdy se uskuteční při minimální počtu 15 
klientů. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
Honorární konzulát Malta – Pan John Paul de Giorgio, po-
pá 8.00-17.00, tel: +356 20 92 73 99, SkyPark Business 
Centre, malta International Airport, 3. Patro (Shireburn 
Software Ltd), Luqa, LQA 4000 Malta. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
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 – Přílet na Maltu, ubytování, rekreace. 
2. den – MARSAXLOKK - malebný přístav plný 
barevných člunů zachycovaný na všech prospektech 
z Malty. Každou neděli se zde konají velké trhy. TARXIEN 
(UNESCO) - pozůstatky největšího chrámového 
komplexu, který se skládá ze šesti chrámů, které vznikly 
mezi roky 3800 a 2500 před Kristem. VITTORIOSA - 
bývalé hlavní sídlo maltézských rytířů, opevněné 
městečko, výhledy na Vallettu. 
3. den – VALLETTA (UNESCO) - impozantně opevněné 
hlavní město Malty. Ze zahrad jsou krásné výhledy na 
Grand Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský 
palác, krásně zdobená katedrála Sv. Jana, pevnost St. 
Elmo a další pamětihodnosti.  
4. den – MDINA – perla mezi maltskými městy, opevněná 
mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je výhled 
přes půl ostrova. Mdina je klidné město, do něhož je 
zakázán vjezd aut. Působí jako obrovský skanzen. 
RABAT – živé městečko, jehož pamětihodnosti se 



nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno nad 
katakombami hřbitova z římské doby. Nachází se zde 
katakomby Sv. Agáty, katakomby a kostel Sv. Pavla. 
ÚTESY DINGLI – zde stezky sestupují podél strmých 
útesů až na úzký pás pobřeží. 
5. den – Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně 
zajímavý bratr Malty). Cestou pěkné pohledy na ostrůvek 
Comino. Město VICTORIA – útulné místo s malými 
náměstími, úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, 
ze které se naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. 
GGANTIJA (UNESCO) – působivý chrámový komplex 
z mladší doby kamenné. 
6. den – MODRÁ JESKYNĚ – jižní pobřeží se strmými 
útesy, do kterých se zařezává soustava jeskyň s největší 
modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou 
hru barev, kterou můžete pozorovat při projížďce na 
rybářském člunu. HAGAR QIM a MNAJDRA (UNESCO) 
– chrámové komplexy z mladší doby kamenné umístěné 
ve zvlášť pěkné krajině mezi poli a mořem. 
7. den – MOSTA – leží na okraji maltského souměstí. 
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má čtvrtou největší 
kopuli na světě o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem 
je tu německá bomba, která prolétla kopulí a 
neexplodovala, protože čeští dělníci ve Škodovce do ní 
v rámci sabotáže nedali rozbušku. 
8. den – Přílet do Prahy. 
Průvodce může změnit pořadí navštívených míst 
s ohledem na místní svátky. 


