
Název s přívlastkem 
Co tady objevíš? 
Úvod, jehož cílem je místo představit a odpovědět na to, proč sem cestovat? 


V úvodu se můžete rozepsat o všem, co je v obecném zájmu důležité znát. Nevyplatí se zabíhat do 
detailů, ale zároveň je nutné vyzdvihnout všechna nej, která k místu patří. Můžete nastínit i něco z 
historie, aktuálního dění atd., prostě proč sem jet? 

Trojtip k úvodu: 

• Na jak dlouho sem jet? + (popis 60–80 znaků)


• Kdy sem jet? + (popis 60–80 znaků)


• Kolik stojí letenky/jízdenky? + (popis 60–80 znaků) *můžete vynechat 

Co navštívit 
UKÁŽTE NA MAPĚ, KTERÁ FYZICKÁ MÍSTA MÁ ČLOVĚK VIDĚT. 

Vypište a popište konkrétní místa. Ideálně vypište alespoň 15 míst, která uvedeme na mapě 
(památky, čtvrti, pláže, parky, vyhlídky, hrady, zámky, muzea, atd…)  

• místo detailně popište 

• pokud je to vhodné, doplňte konkrétně i jak se sem dopravit (cena, kudy, čím…) 

• otevírací doba, vstupné, odkaz na www 

• další praktické informace… 

Aktivity 
ŘEKNĚTE, JAKÉ ČINNOSTI TU ČLOVĚK MŮŽE DĚLAT. 

Tzn. například aktivita: 

• Sportovní zápasy (v jakém stadionu, kde najdu program zápasů a kde koupím lístky?) 

• Koupání na plážích (jsou placené, mají vybavenost, jak se na ně dopravit, druh pláže - 
kamenitá, písečná…, přístupnost do moře. Vyjmenujte i nejlepší, které jsou v Co navštívit) 

• Kurzy vaření (kolik stojí, kde jej objednat?) 

• Treky do přírody (jaké jsou turistické trasy, jsou značené, najdu někde jejich mapy, náročnost?) 

• Nějaké sezónní aktivity, kterou mohou být cílem cesty? Kvetení v Japonsku, rajčatová bitva ve 
Valencii… 

• Lyžování (střediska, velikost a kvalita sjezdovky, zázemí - hotely, restaurace, ceny, půjčení lyží…) 

• Návštěvy galerií, muzeí (Proč je specifické město uměním, kam zajít?) 



• Kam s dětmi (zábavné parky, zoo, muzeum hraček, aquaparky, atd.) 

• atd. Nezapomeňte činnosti popsat detailně s odkazy, cenami, náročností,.. 

Počasí a teploty v … 
CO MÁ ČLOVĚK OD POČASÍ OČEKÁVAT A KDY SE VYPLATÍ SE SEM VYDAT. 

Počasí v … 
Zde popište typické klimatické podmínky v místě. 

• Vyjmenujte jaké tu jsou roční období a dále je samostatně popište (kolik jich je, jak je 
nazýváme, čím jsou specifická a kdy panují? Např. Období sucha, monzunů a hlavní sezóna 

• Buďte konkrétní – jaké jsou teploty během obdobích (minima i maxima), jak hodně fouká, jak 
hodně prší (celý den nebo jen někdy)? 

• Neopomeňte případně moře a jeho teplotu či denní dobu svitu 

Kdy jet do … 
Kdy je nejlepší sem jet z hlediska počasí, sezón a konkrétních aktivit? 

Jak se dostat do/na … 
JAKÉ JSOU MOŽNOSTI DOPRAVY DO DANÉHO MÍSTA. 

Krátký úvod a souhrn na jeden odstavec. Např. že Berlín je sice blízko, ale nabídne komfortní 
dopravu letecky, vlakem i autobusem a ceny jsou podobné… Nebojte se srovnat jednotlivé 
možnosti a uvést výhody/nevýhody vypsaných druhů doprav. 

Letadlem 
• Stačí obecně popsat co vás napadne. Doladíme :) 

Neopomeňte hlavně možnost lokální dopravy (např. na Phuket z Bangkoku) pro ty, kteří se v zemi 
pohybují. U Evropy to není potřeba. 

Odkazujeme na detailní info k letenkám, třeba takto na Srí Lanku https://www.cestujlevne.com/
akcni-letenky/sri-lanka Není proto nutné rozebírat letecké možnosti ani ceny do detailu. 

Autobusem / Vlakem 
Existují přímá autobusová (vlaková) spojení z Česka/Slovenska? Nezapomeňte také na lokální 
dopravu (např. vlak do Čiang Mai z Bangkoku)? Pokud ano, uveďte: 

• s kým se jede 

https://www.cestujlevne.com/akcni-letenky/sri-lanka
https://www.cestujlevne.com/akcni-letenky/sri-lanka


• jak frekventované je spojení 

• jak dlouho se jede 

• kolik stojí jízdenka a kde jí koupím 

Autem 
Pro cesty do okolních měst můžeme jet vlastním autem. Uveďte: 

• hlavní trasy (délka a čas na cestě) 

• nutnost dálničních známek či mýta a jejich ceny 

• ceny benzínu v zahraničí 

• kde parkovat v destinaci 

Doprava a cestování po … 
JAK SE BUDE ČLOVĚK PO DANÉM MÍSTĚ POHYBOVAT. 

Nejprve v krátkosti shrňte problematiku dopravy: 

• je místo rozlehlé a bude potřeba se pohybovat nějakým dopravním prostředkem? 

• pokud ne, jak moc se za den asi nachodím? (např. Basilej je malé město a projít nejdůležitější 
památky vám zabere půl dne. Urychlit si můžete cestu tramvají, ale není to potřeba) 

• jaké jsou výhody/nevýhody jednotlivých dopravních prostředků pokud je potřeba je zmínit 

Jednotlivé druhy dopravy (Metro, Tramvaj, Autobus, Motorka, Vlak,…) 
Popište specifika daného dopravního prostředku a vše, co je potřeba znát: 

• kde a za kolik koupím jízdenku (jaké jsou, doba platnosti, přestupní atd.)? 

• jak jí označím? (pokud jsou jízdenky integrované, popište je separátně a jen jednou) 

• jsou spojení časté a spolehlivé (jezdí i v noci)? 

• je dopravní prostředek bezpečný? 

• kolik je tu linek, jak se orientovat? 

• uveďte odkaz na dopravní podnik, kde si dohledám případě jízdní řády a další info 

• u půjčení aut/motorek/… nezapomeňte na cenu pronájmu, cenu paliv, stav silnic, specifických 
dopravních omezení a kde si půjčím 



Ubytování 
PORAĎTE, KDE SE NEJLÉPE UBYTOVAT A ZA KOLIK. 

Kde se ubytovat v … 
Poraďte, kde se nejlépe ubytovat a kde je nejvíce hotelů. Budete popisovat jednotlivé lokality a 
čtvrti (např. blízkost památek, možnosti dopravy do okolí, vybavenost, porovnat centrum s 
předměstím i co do ceny, zda se vyplatí dojíždět). 

Pokud je město malé a bavíme se jen o centru, popište a upřesněte centrum! Např. Ubytovat se 
můžete prakticky v centru města. To je definováno okolím Radnice od Hlavního nádraží po Park). 

Typické ubytování 
Popsat můžete i specifické druhy ubytování (řecké chatky, japonské kapsule) pokud to destinace 
vyžaduje. 

Je možnost all-inclusive v dané oblasti? Např. Varadero na Kubě, Kapverdské ostrovy jsou tímto 
specifické. 

Tip na hotel 
Pokud vás nějaký hotel naprosto dostal, nebojte se jej zmínit. Lidé rádi osobní doporučení. 

Pokud chcete, můžete se více rozepsat a vybrat třeba 3 hotely z každé kategorie (budget, střed a 
luxury). 

Ceny ubytování 
Jaké jsou přibližné ceny hotelů, airbnb, hostelů… 

• Jak se liší ceny dle sezón? 

• Je potřeba rezervovat dopředu? Např. srpen v Itálii? 

Můžete si se sekcí pohrát a popsat i kategorie hotelů od budgetových po luxusní.
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