
 

Delfín travel s.r.o. Biskupská 1754/3, Praha 1, 110 00  

tel.: +420 277 775 909, zajezdy@delfintravel.cz, www.delfintravel.cz 

 

Váţení klienti, 

dovolte, abychom Vám před cestou poskytli několik základních informací. Pečlivě si je prostudujte, 

prosím. 

KATALÁNSKO TRADIČNĚ 
29.9. – 7.10.2022 

 Pokyny k zájezdu 
AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP DO ŠPANĚLSKA 

Vstup na území Španělska ze zemí EU či zemí Schengenu není ničím omezen. Španělsko 2. 

června 2022 zrušilo pro osoby vstupující na území Španělska ze zemí EU či zemí schengenského 

prostoru povinnost předloţit jak příjezdový formulář, tak certifikát o očkování, absolvování testu či 

o prodělání covid-19. Taktéţ je tomu i při cestách ze Španělska do ČR. 

Stejné podmínky platí i pro transfer přes Německo a Francii (ke vstupu do Francie není vyţadován 

EU certifikát o očkování/uzdravení/test na Covid 19 od 1. 8. 2022, v případě Německa tomu tak je 

jiţ od 1. 6. 2022). 

Výše uvedené podmínky jsou aktuální ke dni 24.9.2022, v případě změn vás budeme informovat. 

 

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO ČR 

Pro samotný vstup do ČR jiţ není třeba vyplňovat Příjezdový formulář, ani předkládat doklad o 

bezinfekčnosti. 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V DESTINACI 

S účinností od 20. 4. 2022 zrušila španělská vláda povinnost pouţívat roušky ve vnitřních 

prostorách. Povinnost použití respirátorů či roušek nicméně zůstává zachována v nemocnicích, 

lékárnách, sociálních zařízeních (pouze pro návštěvy) a veřejné dopravě (MHD, taxi, ve vlacích a 

letadlech). 
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Doporučujeme mít se sebou dostatek respirátorů/roušek a dezinfekčního prostředku na 

ruce. 

INFORMACE K ODJEZDU  

Datum odjezdu:          29.9.2022 (čtvrtek) 

Čas odjezdu:  11:00 hod. (sraz účastníků v 10:30 hod.) 

Místo odjezdu:  od školy GPB, Československé armády 517, Frýdek-Místek 

Vedoucí zájezdu:        Pavla Mazochová, tel.: +420 773 688 378 

Průvodce:  Jiří Pichl, +420 603 801 675 (setkáte se v Calelle) 

Ubytování:   Hotel Htop Olympic, Carrer de Benavente, 08370 Calella 

 

Sraz účastníků je 30 minut před odjezdem. 

DOPRAVA  

Autobusový dopravce: Autodoprava Ševčík 

Označení autobusu: za čelním sklem bude mít autobus ceduli DELFÍN TRAVEL. 

Vybavení autobusu: klimatizace, polohovací sedadla, WC, DVD. 

Před uloţením Vašeho zavazadla do úloţného prostoru autobusu doporučujeme toto zavazadlo 

pečlivě označit visačkou. S ohledem na kapacitu zavazadlového prostoru dodrţujte, prosíme, 

obecné pravidlo 1 zavazadla na osobu v maximální hmotnosti do 20 kg + malé příruční zavazadlo. 

Není moţné akceptovat kartony vody, apod. Dále upozorňujeme, ţe v autobusu je zakázáno 

kouření. Během cesty se cca po 4 hodinách konají bezpečnostní přestávky, zpravidla na 

parkovištích benzinových čerpadel vybavených WC. Zasedací pořádek je v kompetenci 

pedagogického doprovodu.   

Předpokládaný příjezd do letoviska Calella je následujícího dne kolem poledne. 

 

V případě, že by se během Vašeho odjezdu vyskytly jakékoli komplikace, kontaktujte nás na 

telefonním čísle +420 732 556 219 
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CESTOVNÍ DOKUMENTY 

 Občan ČR můţe cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo 

občanského průkazu. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo 

území ČR. 

 Zkontrolujte si platnost Vašeho cestovního dokladu. 

 K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu pouţít rovněţ občanský 

průkaz.  

 V  případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí je nutné se obrátit na nejbliţší zastupitelský 

úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouţí 

k jednorázové cestě do ČR. 

 Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva 

vnitra ČR www.mvcr.cz v sekci „sluţby pro veřejnost/rady a sluţby/osobní doklady“ nebo na 

stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz (Zdroj MZV ČR). 

 

 

DOPORUČUJEME 

Mějte s sebou čitelnou kopii dvojstránky Vašeho pasu s Vašimi osobními údaji, odděleně od 

originálu.  

To vše Vám můţe pomoci, kdybyste o pas či karty přišli. Poznamenejte si také důleţitá telefonní 

čísla, pro případ odcizení či ztráty mobilního telefonu. 

 

UBYTOVÁNÍ 

   Hotel studenty ubytovává ve vícelůţkových pokojích na podkladě předem domluvené distribuce 

pokojů. Vouchery nejsou vystavovány. Ubytováni budete na základě předloţení svého 

cestovního dokladu – cestovního pasu nebo občanského průkazu. 

 Nastěhování do pokojů bude moţné kolem 14:00 hod. 

 Vratná kauce činí cca 20 euro/osoba. 

 Na hotelech v Katalánsku, tj. i na našem hotelu se platí téţ turistická taxa (zde 0,66 euro na 

osobu starší 16 let/noc) splatná při ubytování na hotelu. 

 Adresa hotelu: Hotel Htop Olympic, Carrer de Benavente, 08370 Calella 

DOPORUČUJEME 

Cenné věci doporučujeme ukládat do trezoru! CK ani hotel neručí za věci uloţené mimo trezor. 

http://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/
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 STRAVOVÁNÍ 

 Stravování je zajištěno formou polopenze (snídaně, večeře). 

 Stravování začíná 30. 9. večeří a končí 6. 10. snídaní. 

 

VÁŠ PRŮVODCE 

 S Vaším průvodcem Jiřím Pichlem se setkáte na hotelu v Calella kolem 18:00. 

 Jeho tel.: +420 603 801 675 

 

ORGANIZACE ODJEZDŮ 

 Časy kaţdodenních ranních odjezdů na výlety vám sdělí s předstihem průvodce. 

 Drobné úpravy itineráře v závislosti na aktuální situaci (např. poţadavek na oddych na pláţi, 

rychlejší/pomalejší postup, zájem na prodlouţení prohlídek historických měst apod.) se nebojte 

konzultovat s průvodcem. 

 Organizaci odjezdu a stravování v odjezdový den Vám zrekapituluje průvodce. 

 

KAPESNÉ   

 Kapesné doporučujeme ve výši cca 170 eur (cca 130 eur na nápoje a drobné občerstvení + cca 

40 eur na vstupy). 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE 
 

Vzhledem k možné vysoké sluneční aktivitě doporučujeme:  

 Opalovací krém s vysokým UV faktorem (UV 50, krém je vhodné aplikovat ještě před 

turistikou) 

 Sluneční brýle s kvalitním UV filtrem, krém na rty a pokrývku hlavy a zátylku 
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 Před ostrým sluncem se můţete chránit také kvalitním (prodyšným) trikem s dlouhým 

rukávem 

Praktické věci, které se mohou hodit: 

 reflexní prvky na oblečení či batohu  

 vlhčené ubrousky / antibakteriální gel 

 voda, sušenky 

 Kriminalita: Pozor zejména na kapesní krádeţe na ulici, především v místech s větší koncentrací 

lidí (trţiště, přeplněné ulice, supermarkety, diskotéky). Často potkáte ţeny, které čtou z ruky, 

pouliční prodejce květin, kteří upoutají Vaší pozornost a mezi tím Vás sami nebo s pomocí 

kompliců okradou. Buďte obezřetní i při placení či výběru peněz z bankomatu. 

 Pitný reţim: Pijte pravidelně, i kdyţ nemáte pocit ţízně. 

 Zvyklosti a obyčeje: Pro celé Španělsko je typická siesta přibliţně mezi 13. – 16. hodinou, kdy 

mohou být některé obchody, a především úřady zavřeny. Veřejné toalety jsou označeny „Aseos“ 

nebo „Servicios“, „Damas“ (ţeny) nebo „Caballeros“ (muţi). Personál restaurací většinou toleruje 

i pouţití jejich zařízení kolemjdoucími.  

 Hygiena: Voda z kohoutku je oficiálně nezávadná, k pití však doporučujeme vodu balenou. 

Co se sebou na poznávací zájezd: 

 Doporučujeme si zabalit pohodlné boty na prohlídky - botasky, trekové sandály, klobouk 

a brýle proti slunci, opalovací krém s vyšším ochranným faktorem, lehké, prodyšné 

oblečení. Vhodný je i lehký svetřík.  

 Základní léky – proti bolesti, teplotě, průjmu a léky trvale uţívané, náplasti. 

 

KONTAKTY 

Velvyslanectví ČR ve Španělsku:  Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid  

(Embajada de la República Checa) 

Telefonní číslo:    +34/913 531 880 

E-mail:      madrid@embassy.mzv.cz 

Úřední hodiny:     po – pá 8:30 – 17:00 hod. 

 

 

DŮLEŢITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

mailto:tirana@embassy.mzv.cz
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112 Mezinárodní tísňové volání 

0034 Mezinárodní předvolba do Španělska 

00420  Mezinárodní předvolba do ČR  

  

 

ŠPANĚLSKO 

Tísňové telefonní číslo 112, kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotníky, hasiče a další 

pohotovostní sluţby. Je funkční 24 hodin denně po celý rok.  

Občanská garda (Guardia Civil): 062  

Národní policie (Policía Nacional): 091 

Záchranná sluţba (Samur): 092    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŢE JSTE SE ROZHODLI ABSOLVOVAT POZNÁVACÍ ZÁJEZD S NAŠÍ 

CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ DELFÍN TRAVEL. 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU! 

 


