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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

MK 614 KRÉTA 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Objevíme tajemství ostrova bájného Mínotaura a poodhrneme závoj historie opředený mýty a legendami.  
Najdeme zde úžasnou přírodu, vysoké hory, pahorky s olivovými háji, skalnatá pobřeží, rozervané soutěsky i 
nádherné pláže. Zájezd vhodný pro milovníky historie, přírody. Destinaci ochutnáme doslova všemi smysly. 
Gurmánské zážitky nám budou zpestřovat každý den našeho pobytu.  

CESTOVNÍ DOKLADY 
Do Řecka (na Krétu) je možné v rámci Evropské unie cestovat jen na platný občanský průkaz, doporučujeme však 
cestovat raději s platným cestovním pasem. Je vhodné vzít si s sebou i fotokopii cestovního dokladu s osobními 
údaji, případně si zaslat jeho sken na vlastní e-mail, pro případ ztráty či odcizení. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Řecko: bezvízový styk  

Pokud cestujete s cestovním dokladem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost.  

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k charakteru akce je nejvhodnějším zavazadlem malý kufr (obdoba palubního zavazadla do letadla) 
nebo cestovní taška. Zavazadla nebudeme přenášet na velké vzdálenosti, pouze z hotelu do auta. Dále 
doporučujeme menší lehký batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej během dne.  

Vzhledem k poznávacímu charakteru zájezdu je vhodnější pohodlné (sportovní) oblečení - trička s krátkým 
rukávem, vzdušné dlouhé kalhoty, kraťasy, plavky. Teplejší oblečení v případě nepříznivého počasí, pro chladnější 
večery - triko s dlouhým rukávem, větrovka, příp. fleecová bunda. Sandály, pevnější tenisky nebo nízké trekové 
boty (při nepřízni počasí, na treky). Pokrývka hlavy. Z dalšího vybavení doporučujeme kvalitní sluneční brýle a 
opalovací krém. Osuška pro případ koupání. Budík. Čelovku nebo baterku. Plavky. 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu, 
vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. Na cestě je vhodné mít všechny nejdůležitější věci 
(kameru, fotoaparáty, finance, cennosti apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou do vozidla. 

ZDRAVÍ 
Pro cesty do Řecka není třeba žádné očkování, je zdravotně bezproblémové. Zdravotnictví je zde na dobré 
mezinárodní úrovni, platí zde klasické zdravotní pojištění, které máte na kartičce pojištěnce. K vašemu zvážení 
necháváme sjednání klasického cestovního pojištění. 

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění 
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna 
uzavřeno.  
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V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na webových 
stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění 
sjednat samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před 
vaším odletem. 

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• Řecko:  Euro (EUR) aktuální kurz eura najdete např. v denním tisku 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Ceny jsou srovnatelné s běžnými evropskými zeměmi (Rakousko, Německo). V bance si vyměňte pokud možno 
nové nepoškozené bankovky. Výše kapesného záleží především na množství navštívených památek, ochutnávek 
místní skvělé kuchyně či fakultativních aktivitách. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 300 EUR výše. Kapesné doporučujeme vézt částečně v hotovosti, 
ale bez problémů funguje i spolehlivá síť bankomatů a platebních terminálů. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty jsou běžně akceptovány v hotelech, restauracích, obchodech i v památkových objektech. Lze také 
běžně vybrat z bankomatu. Poplatky za výběr záleží na vaší bance, doporučujeme předem si jejich výši zjistit. 

SPROPITNÉ 
Spropitné není povinné. V restauracích není nutné dávat spropitné, ale nic vám nebrání tak učinit, když jste byli 
spokojení.  

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• Pronajatá doprava 

• 8x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní 

• Český průvodce 

• Pojištění CK proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Mezinárodní letenka 

• Letištní taxy 

• Stravování mimo snídaně 

• Fakultativní výlety 

• Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny) 

• Vstupy do muzeí, atrakcí a další aktivity 

• Příplatek za jednolůžkový pokoj 

http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je zajištěno v hotýlcích, vždy se snídaní. Pokoje jsou dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. 

DOPRAVA 
Doprava během zájezdu je zajištěna pronajatým minibusem. Během cesty nejsou zařazeny žádné fyzicky náročné 
aktivity ani noční přejezdy. 

STRAVA A NÁPOJE 
Během pobytu jsou zajištěny snídaně v místech ubytovaní. Další stravování v ceně zájezdu není zahrnuto. 
Průvodce je nápomocen s výběrem restaurace a překladem jídelního lístku. Snídaně má kontinentální charakter – 
čaj, káva, džus, pečivo, slané i sladké doplňky (salámy, sýry, vajíčka…). Často bývá podávána zelenina i čerstvé 
ovoce. Jídlo je řešeno zpravidla formou švédských stolů, výběr jídel je velmi široký. Nápoje (káva, čaj, džusy, mléko) 
jsou v ceně snídaně. 

Řecká kuchyně patří pod typickou středomořskou kuchyni. Obecně je velmi zdravá, Řekové konzumují velké 
množství olivového oleje, který je základem skoro každého jídla. Většina jídel pochází ze starověkého období, 
přestože mnohé mají dnes turecká jména, jako např. tradiční medový zákusek baklava. K tradičním řeckým jídlům 
patří pečené maso (zejména jehněčí a kozí), ryby a mořští živočichové, saláty (nejznámější je tradiční choriatiki-
vesnický), sýry (nejznámější je feta), mussaka (zapékaný lilek s rajčatovou omáčkou), suvlaki a gyros, pastitsio, 
dolmades (vinné listy plněné ragú), různé druhy omáček na těstoviny a omáčka tzatziki. Řecké zákusky jsou 
medové a velmi sladké, existuje množství druhů, ale nejznámější je zmiňovaná baklava. 

Řecká kuchyně byla ovlivněna italskou kuchyní, z níž pocházejí jídla jako pastitsio, těstoviny či stifádo. Kvalitní je i 
řecké víno a alkoholické nápoje ouzo, retsina a metaxa. Oblíbeným nápojem je i tradiční frapé, které vzniklo v 
Řecku. 

Orientační ceny: Jídlo v restauraci vychází na cca 7-20 EUR, pivo 0,3ml cca 2 EUR, víno láhev cca 5-6 EUR (kvalitnější 
vína více), balená voda 0,5l cca 0,50 EUR, káva v restauraci 2-3 EUR.  

Během cesty je možné téměř všude zakoupit balenou vodu. Vodu z místních zdrojů je možné běžně používat ke 
konzumaci. Voda je zdravotně nezávadná a je možné ji pít bez omezení. Na „vnitřní dezinfekci“ si můžete přibalit 
vzorek domácí pálenky, kterou můžeme po večerech společně ochutnávat.  

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Kréta má z velké části mírné podnebí typické pro středomořský ostrov, s velmi horkými léty a nepříliš chladnými 
zimami. Letní teploty zmírňuje neustálé foukání větrů, průměrné maximální letní teploty se pohybují mezi 26 °C a 
28 °C. Zimy jsou mírné s průměrnou minimální teplotou v rozmezí 8 °C až 10 °C. 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 

 

Naši nabídku zájezdů najdete na www.livingstone.cz 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baklava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gyros
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tzatziki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ouzo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metaxa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frap%C3%A9
http://www.livingstone.cz/

