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Vážení klienti, 

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

 

 

MAR MENOR    

26. 6. – 7. 7. 2021 

Pokyny k zájezdu 
 

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP DO ŠPANĚLSKA  

Vstup do Španělska je možný za těchto podmínek:  

1. očkovaní: turisté s očkováním ukončeným 14 dnů před příjezdem do Španělska mají vstup bez 

jakéhokoliv testu. Nutno doložit potvrzením v AJ (dvojjazyčný národní certifikát). Španělsko uznává 

pouze vakcíny schválené EMA a WHO (tzn. všechny používané v ČR) 

nebo 

2. po prodělání nemoci Covid-19: do 180 dnů od 1. pozitivního testu je možný vstup bez testu. 

Nutno doložit oficiálním potvrzením v AJ. 

nebo 

3. ostatní cestovatelé: nutné předložení negativního výsledku PCR, nebo antigenního testu (ne starší 

než 48 h před započetím cesty) provedené certifikovanou laboratoří (4 antigenní a 2 PCR testy za 

kalendářní měsíc jsou v rámci zdravotního pojištění zdarma). Tento test je třeba doložit certifikátem 

v anglickém jazyce. 

Další povinností je vyplnění příjezdového formuláře před odletem do Španělska. Formulář se vyplňuje 

online na tomto odkaze: https://www.spth.gob.es/ 

 

https://www.spth.gob.es/
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Připravili jsme pro vás návod v češtině, který naleznete v příloze tohoto emailu. Formulář lze vyplnit 

nejdříve 48 hodin před odletem do destinace. V případě, že byste si s vyplněním nevěděli rady, 

kontaktujte nás na tel. čísle: 731 496 376.  

Osoby mladší 12 let nemusí předkládat žádné z výše uvedených potvrzení, nicméně musí být vybaveny 

příslušným QR kódem (tzn. musí mít vyplněný příjezdový formulář).  

 

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO ČR 

Turisté, kteří budou očkování alespoň jednou vakcínou a splňují podmínku, že očkování bylo 

dokončeno před více jak 22 dny (ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky) 

od data návratu zpět do ČR a prokáží se certifikátem o očkovaní v anglickém jazyce, nebude po nich 

vyžadován žádný test pro návrat do ČR.  

Po turistech, kteří prodělali nemoc COVID-19 v posledních 180 dnech a prokáží se lékařským 

potvrzením o prodělané nemoci v anglickém jazyce, nebude vyžadován žádný test. Přesné podmínky, 

které musí turista splňovat, naleznete na tomto odkaze: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahra

nici.html 

Turisté, kteří nemají dokončené očkování, neprodělali COVID-19 v uplynulých 180 dnech nebo 

nesplňují podmínku uplynutí 22 dnů od první vakcíny, musí před návratem ze Španělska podstoupit 

antigenní test ne starší 24 hodin od data návratu do ČR. Testování na místě bude zajišťovat naše 

cestovní kancelář a test si hradí klient. V případě, že budete potřebovat zajistit antigenní test před 

návratem do ČR, tak nám tuto informaci prosím sdělte odpovědí na tento email ještě před odletem 

na Menorcu. Po návratu do ČR již není třeba test opakovat. Je však povinné nosit 14 dní po návratu mimo 

domov respirátor. 

Pro všechny turisty vracející se zpět do ČR (i očkované) platí povinnost vyplnit před návratem příjezdový 

formulář na tomto internetovém odkaze: https://plf.uzis.cz/ 

 

 

 

 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html
https://plf.uzis.cz/
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INFORMACE K ODLETU  

Místo odletu Místo příletu Číslo letu Datum  Čas odletu Přílet 

Praha (PRG) Murcia (RMU) ENT801 26.6.2021 11:00 14:00 

Murcia (RMU) Praha (PRG) ENT802 07.7.2021 14:55 17:55 

 

• Na cestě TAM i ZPĚT poletíte s leteckou společností Enter Air. 

• Všechny uvedené časy jsou místní a jsou dány platným letovým řádem letecké společnosti. Dopravu na / 

z letiště si každý účastník zajišťuje individuálně. 

• V průběhu letu nepodává letecká společnost cestujícím žádné občerstvení. Občerstvení je možné 

zakoupit dle aktuální nabídky z palubního časopisu. 

• Letový řád může být z technických důvodů dopravcem změněn, a to i jen několik hodin před odletem. 

Cestovní kancelář tyto změny nemůže ovlivnit. V případech, kdy letecká společnost případnou změnu 

času oznámí, jsou všichni klienti informováni na kontaktech uvedených ve smlouvě o zájezdu.  

• Informace o odletech a příletech najdete na webových stránkách Letiště Václava Havla:    

http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/prilety-a-odlety/odlety/,  

případně na linkách letištních informací:  220 113 314, 220 111 888 nebo 220 113 321 

 

V urgentních případech v den odletu volejte na tel. číslo delegátky 

Simony Chromé: + 420 603 454 298 (číslo bude v provozu od cca 8:30 hod). 

 

Prosím, mějte v den odletu a příletu zapnutý Váš mobilní telefon, aby bylo možné se s Vámi 

v případě potřeby telefonicky spojit. 

 

 

ČAS A MÍSTO SRAZU 

Na letiště se dostavte:  2 hodiny před odletem, tj. v 9:00 hod. 

Dostavte se na: TERMINÁL 2 - odletová hala (2. podlaží) – u vchodu E 

• Prosíme, abyste se před odbavením dostavili nejdříve k našemu delegátovi/průvodci, 

který bude čekat uvnitř haly odletů (proti dveřím E), kde jsou lavice. Bude označen cedulí 

CK Delfín travel a bude evidovat příchozí klienty.  

• Delegát/průvodce Vám sdělí číslo přepážky, kde budete odbaveni, a poradí Vám, jak postupovat. Před 

odbavením zavazadel si označte zavazadlo viditelnou jmenovkou. Během letecké přepravy na cestě do 

destinace vás bude průvodce doprovázet. 

• Adresa hotelu: Izán Cavanna: Pza. Cavanna, s/nº, La Manga del Mar Menor 30380, Spain. 

http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/prilety-a-odlety/odlety/
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• Letecká společnost odbavuje své lety na základě jmenného seznamu zaslaného cestovní kanceláří. 

Letenky tedy nebudou vystavovány. Odbaveni budete na základě předložení svého cestovního dokladu 

a seznamu zaslaného cestovní kanceláří. V případě potřeby má kopii elektronického potvrzení jmenného 

seznamu u sebe náš zástupce na letišti. 

• U odbavovací přepážky letecké společnosti předložíte cestovní doklady, odevzdáte Vaše zavazadla a 

obdržíte palubní vstupenku a zavazadlový lístek (doklad o převzetí zavazadla). Oba doklady uschovejte 

a přesuňte se k pasové kontrole – mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad. Po pasové 

kontrole budete podrobeni osobní bezpečnostní prohlídce pracovníky letištní bezpečnostní služby. 

• K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních 

tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou závazné informace 

uvedené na informačních tabulích. 

 

UPOZORŇUJEME 

Upozorňujeme, že poslední cestující bude na přepážce letecké společnosti odbaven  

nejpozději 60 minut před odletem letadla. 

 
V případě pozdního příchodu již nelze zaručit, že na svou dovolenou odletíte. 

 

CESTOVNÍ DOKUMENTY 

• Občan ČR může 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! 

• Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončila možnost cestování dětí zapsaných v cestovních 

dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí 

vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti. 

K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz.  

• V  případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, 

který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do 

ČR. 

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

www.mvcr.cz v sekci „služby pro veřejnost/rady a služby/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. Dále 

pak kopie či alespoň čísla kreditních karet i telefonní číslo banky pro jejich případné zablokování. 

To vše Vám může pomoci, kdybyste o pas či karty přišli. Poznamenejte si také důležitá telefonní čísla, pro 

případ odcizení či ztráty mobilního telefonu. 

https://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/
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PŘEPRAVA ZAVAZADEL 

• Každý cestující má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel o celkové hmotnosti 20 kg  

(neplatí pro děti do 2 let). Cestující, kteří cestují společně mohou mít jedno zavazadlo dohromady, 

nesmí však přesáhnout 32 kg. 

• Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem 

cestujícího a jeho kontaktní adresou v ČR a názvem hotelu v místě pobytu (viz níže): 

• Adresa hotelu: Izán Cavanna: Pza. Cavanna, s/nº, La Manga del Mar Menor 30380, Spain. 

• Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě, je cestujícímu jako potvrzení o převzetí 

vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci.  

• Vzhledem ke skutečnosti, že letecký dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození 

některých předmětů uložených v zapsaném zavazadle (zavazadle odbaveném do zavazadlového 

prostoru letadla), uložte si, prosím, veškeré cenné, křehké či důležité předměty (peníze, kreditní karty, 

cenné papíry, klíče, šperky, mobilní telefony, videokamery, fotoaparáty, notebooky a jiná osobní 

elektronická zařízení, uložená data, dioptrické či sluneční brýle, léky atp.) do kabinového zavazadla. 

• Do kabiny letadla si může vzít každý cestující příruční zavazadlo do max. váhy 5 kg, přičemž součet jeho 

rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm (např. 55 × 40 × 20 cm).  

V příručním zavazadle je zakázáno přepravovat ostré předměty (nůžky, pilník, nůž, atd). Tyto předměty 

má bezpečnostní kontrola právo zabavit bez náhrady. Tekutiny a gely musí být v baleních do 100 ml. 

• V odbavených (check-in) zavazadlech je také zakázána přeprava některých samostatných předmětů. 

Všechny tyto předměty doporučujeme přepravovat v příručním zavazadle nebo se na přesné podmínky 

jejich přepravy předem dotázat u letecké společnosti.  

Jedná se o přepravu:  

✓ (náhradních) lithiových baterií a zařízení, které jsou těmito bateriemi vybaveny (powerbanky, 

notebooky, tablety, elektronické cigarety, aku vrtačky a šroubováky, drony a jiné dálkově 

ovládané elektrické modely).  

✓ kinofilmového materiálu, cenností, hotovosti, elektroniky, nezbytných léků a dokladů. 

• Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, skládací invalidní vozíky. 

POZOR! ZMĚNY V BEZPEČNOSTNÍ KONTROLE ODBAVENÝCH ZAVAZADEL 

• V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s platnou legislativou Evropské unie provádí 

pracovníci bezpečností kontroly na Letišti Václava Havla Praha od 15. 5. 2017 detekční kontroly uvnitř 

zapsaných zavazadel. Během tohoto procesu mohou být některá zavazadla otevřena a fyzicky 

zkontrolována na přítomnost stopových prvků po výbušninách. Postup má chránit cestující a předejít 

naložení výbušných látek do nákladního prostoru letadla. Abyste předešli možnému poškození 

zavazadla při detekční kontrole, je nejlepší používat kufry s tzv. TSA zámky (jsou označeny červeným 

diamantem) balící fólie či visací zámky, které je možné přeštípnout bez poškození zavazadla. Více 

informací na stránkách Letiště Václava Havla: http://www.prg.aero/kontrola/ 

http://www.prg.aero/kontrola/
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PO PŘÍLETU 

• Pokud zavazadlo nebylo doručeno do cílové destinace spolu s Vámi nebo je vážně poškozeno, 

neopouštějte prostor pro vyzvednutí zavazadel a vyhledejte v blízkosti přepážku reklamací (Baggage 

Claims). Nedoručení nebo poškození ihned po příletu nahlaste. Nechte si sepsat písemný protokol o 

ztrátě, zpoždění či poškození zavazadla (PIR Property Irregularity Report). 

• Jestliže událost nenahlásíte okamžitě na místě před opuštěním letiště, nebude na pozdější reklamace 

brán ohled. Za ztracené slunečníky není náhrada poskytována. Letecká společnost neodpovídá za 

poškození vyčnívajících částí zavazadel – tj. rukojetí, koleček apod. 

• Jakékoliv osobní předměty zapomenuté na palubě letadel jsou okamžitě po nalezení předány do 

oddělení ztrát a nálezů příslušného letiště. 

 

DALŠÍ INFORMACE K LETECKÉ PŘEPRAVĚ 

• Přeprava nadměrných zavazadel podléhá poplatkům dle platného ceníku.  

• Přeprava nadměrných zavazadel musí být dopředu nahlášena u CK, vzhledem k tomu, že je potřeba 

prověřit a zajistit nejen možnost přepravy v letadle, ale návazně i na transferu z / na letiště. 

• Kompletní Obecné podmínky letecké přepravy jsou ke stažení na odkazu: 

http://www.dovolenaproseniory.cz/dokumenty/  

 

PŘÍLET DO DESTINACE 

• Delegát Vás bude směrovat do přistaveného autobusu, který zajistí Váš transfer na místo ubytování a 

sdělí Vám základní informace a čas další informační schůzky. 

• V cílové destinaci platí stejný čas jako v ČR. 

 

 UBYTOVÁNÍ 

• Dle mezinárodních zvyklostí je nastěhování do pokojů možné zpravidla po 14:00 hod. a po ukončení 

pobytu v den odjezdu je třeba pokoje uvolnit do 12:00 hod.  

• Hotel klienty ubytovává na základě jmenného seznamu zaslaného cestovní kanceláří. Vouchery tedy 

nejsou vystavovány. Ubytováni budete na základě předložení svého cestovního dokladu – cestovního 

pasu nebo občanského průkazu. 

• Během ubytovávání budete požádáni o zaplacení pobytové taxy, která není zahrnuta v ceně zájezdu. 

Pobytová taxa činí 4,40 EUR/os/den. Taxa je splatná přímo na místě v hotelové recepci. Děti do 15,99 

let taxu neplatí. 

 

 

http://www.dovolenaproseniory.cz/dokumenty/
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DOPORUČUJEME 

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

 

 

STRAVOVÁNÍ 

• Stravování je zajištěno formou plné penze. 

• Klient začíná stravování večeří v den příletu a končí obědovým balíčkem v den odletu. 

• Nápoje u snídaní jsou zahrnuty v ceně, u oběda a u večeře je zahrnuto v ceně sklenka vody a sklenka 

vína. 

 

VAŠE DELEGÁTKA 

 

• Po příletu obdržíte od Vašich delegátek Simony Chromé a Lenky Švajdové veškeré informace 

k pobytu a informačním schůzkám. Simona a Lenka budou po celou dobu ubytovány na stejném 

hotelu jako vy a budou vám plně k dispozici. Telefonní kontakt na Simonu: + 420 603 454 298.  

Telefonní kontakt na Lenku Vám bude předán na místě.  

  

PRAKTICKÉ INFORMACE 

 
• Doporučujeme si zabalit boty do vody, jelikož místy je dno Mar Menoru kamenité. 

• Upozorňujeme, že vnitřní plavecký bazén je do 15. 9. 2021 uzavřen.  

• Lehátka u venkovního bazénu jsou zpoplatněna částkou 1 EUR / osoba / den. Rezervace na místě (více 

informací podají delegátky během úvodní informační schůzky). 

• Kriminalita: Stejně jako v jiných evropských zemích. Pozor zejména na kapesní krádeže na ulici, 

především v místech s větší koncentrací lidí (tržiště, přeplněné ulice, supermarkety, diskotéky). Buďte 

obezřetní i při placení či výběru peněz z bankomatu. 

• Pitný režim: Pijte pravidelně, i když nemáte pocit žízně. 

• Zvyklosti a obyčeje: pro celé Středomoří je typická siesta přibližně mezi 13 – 16 hod, kdy bývají některé 

obchody a především úřady zavřeny. Veřejné toalety jsou označeny „Aseos“ nebo „Servicios“, „Damas“ 

(ženy) nebo „Caballeros“ (muži). Personál restaurací většinou toleruje i použití jejich zařízení 

kolemjdoucími.  



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

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

• Internet: hotel disponuje Wi-Fi připojením, které je ve společných prostorech a je zdarma. V případě 

pobytu na 7 a více nocí je třeba si po prvním týdnu pobytu na hotelové recepci zažádat o nové heslo na 

Wi-Fi (bližší informace Vám sdělí delegátky na místě). 

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

• Spropitné: Číšníkům v restauraci (5 – 10 % z účtu dle Vašeho uvážení), po vyúčtování celkové útraty se 

spropitné ponechává na stole nebo na talířku 

• Zapůjčení osušky na pláž: v hotelu lze za poplatek 1 € + vratná záloha 10 € zapůjčit osušku; výměna 

osušky za nevratný poplatek 1 €. 

• Při koupání ve Středozemním moři respektujte pokyny plavčíků a respektujte vlajky označující stupeň 

(ne)bezpečí koupání v moři (více informací obdržíte na místě od delegátek, na informační nástěnce nebo 

v infoknize). 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

• Používání respirátoru FFP2 ve vnitřních společných prostorách, prostorách letiště a dopravních 

prostředcích (letadlo, autobus), pravidelná dezinfekce rukou, dodržování rozestupů. 

• Na území Španělska se stále dodržuje nošení ochranných roušek i ve venkovních prostorech.  

• Doporučujeme mít s sebou dostatek respirátorů/roušek a dezinfekčního prostředku na ruce. 

 

ORGANIZACE ODJEZDU 

• V den odjezdu je nutné opustit pokoje zpravidla do 10:00 hod. (přesněji Vás budou informovat průvodci 

v místě pobytu). Čas transferu na letiště rovněž upřesní průvodce osobně nebo písemně na informační 

tabuli v hotelu.  

• Svá zavazadla uložíte do doby odjezdu dle hotelu u recepce či v místnosti k tomuto účelu určené. 

• Organizaci stravování v odjezdový den Vám zrekapituluje delegát.  
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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  

Hodiny pro veřejnost:    po – pá 10:00 – 12:00 hod. 

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

112 mezinárodní tísňové volání 

0034 Mezinárodní předvolba do Španělska: 

00420  Mezinárodní předvolba do ČR  

Ambulance:  061 
Národní policie    091 
Hasiči     971 35 10 11 
Pobřežní hlídka     900 20 22 02 
Letiště  - informace  971 15 70 00 
Tourist Information ‘Info Menorca’  902 92 90 15 
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ČESKO-ŠPANĚLSKÝ SLOVNÍČEK 
 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A PŘÍJEMNĚ STRÁVENOU DOVOLENOU! 

 

 


