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Nebuďte jako paní Tereza Novotná...
           
Paní Tereza dostala v létě dovolenou v práci a řekla si, že se v srpnu vydá s rodinou do Mexika na poloostrov
Yucatán. Pro svou dovolenou si zvolili Mayskou riviéru. Po celou dobu svého zájezdu měli občasné večerní
bouřky...to se dá ještě zvládnout, ale také přišly několikadenní lijáky a hlavně hurikány. A jak tedy dopadla
dovolená paní Terezy? Týden byla s rodinou zavřená na hotelu v Tulumu, půjčené auto téměř nevyužili,
protože veškeré památky byly kvůli hurikánům pozavírané a koupali se pouze v hotelovém bazénu. 
A přitom by stačilo, kdyby si k plážovému relaxu zvolili jiný měsíc. Nejlepším obdobím je začátek listopadu
až půlka června. Neznamená to, že tam vůbec nezaprší, ale pravděpodobnost nepřestávajících dešťů je
výrazně nižší.

10 rad - Jak se neztratit

1. PROPRŠENÁ DOVOLENÁ

Chybu uděláte, když...

...se vydáte na poloostrov Yucatán v červenci, srpnu nebo září. Plážového relaxu
se v tuto dobu nedočkáte. Touto dobou zde totiž vládne období dešťů. V lepším
případě Vás potkají večerní bouřky, v tom horším hurikán. 

ŘEŠENÍ:  Na plážový relax, koupačku a za poznávacím
 zájezdem se na Mayskou riviéru vydejte od začátku listopadu

 až do poloviny června.



2. VELMI DRAHÁ “LEVNÁ” LETENKA

Dovolená se Vám může prodražit, pokud...

…si bez předchozího promyšlení a plánování zakoupíte super levnou letenku do
Mexika, s tím, že “Hlavní je přece, že máme tu nejlevnější letenku”. Následně
však zjistíte, že tyto letenky bohužel mívají nějaký háček.

Nebuďte jako pan Tomáš…

Pan Tomáš si zakoupil výhodnou letenku do mexického Cancúnu s přestupem v Americe.
V Americe měl na přestup pouze 3 hodiny, ale nedomyslel to, že si po příletu bude muset vyzvednout kufry,
potom projít imigračním a kufry opět odbavit. Samozřejmě mu letadlo z New Yorku odletělo, a musel si z
New Yorku do Cancúnu koupit novou letenku. Přitom, kdyby si koupil letenku o trošku dražší s jedním
přestupem v Evropě, tak by ušetřil stres, čas i peníze. Protože u jednoho přestupu v Evropě se o odbavené
kufry již nestaráte a vyzvednete si je až v Cancúnu.

ŘEŠENÍ: I když vám server nabídne velice levnou letenku,
vždycky si zjistěte, jaký čas máte na přestup a zda nemusíte

měnit v té dané zemi letiště. Ušetří vám to čas i peníze.



3. ŠPATNÉ PLÁNOVÁNÍ ANEB ZE SNU NOČNÍ
MŮRA

Z Vaší dovolené se stane boj s časem i penězi, pokud…

...si nenaplánujete a nerozvrhnete dovolenou dostatečně dopředu a budete
se snažit ušetřit na špatném místě.

Nebuďte jako pan Petr...

Pan Petr se rozhodl, že si splní svůj sen a projede si celý Yucatán autem. Zakoupil si zpáteční letenku do
Cancúnu, zamluvil si auto a těšil se, jak si vše za 12 dní projede.  Plánování moc neholduje, a tak si zakoupil
autoatlas a přiobjednal k vozu navigaci, s tím, že plánovat budou detailněji až na místě. Neměl
předrezervované hotely po cestě, které ho pak vyšly draze a také nevěděl, že musí mít stále plnou nádrž,
protože moc benzínek po cestě nepotká. Zůstal bez benzínu na dálnici, kde mu nikdo nezastavil, a musel
počkat až do večera, než mu někdo zastaví. Naštěstí mu jedna rodina pomohla, vezla si svůj kanystr s
benzínem, ale ztratil tím jeden den, který mohl využít lépe. Také si nerozvrhl čas na přejezdy do jednotlivých
oblastí, takže toho spoustu po cestě vynechal a hotely, které byly levné, už byly zcela obsazené. Musel si
tedy celý uhoněný vzít pokaždé hotel o třetinu dražší. A to by se mu nestalo, pokud by věděl, co přesně na
své cestě stihne a kde tedy má přesně přespat a hotel si předem předrezervovat.

ŘEŠENÍ: Při plánování dovolené je třeba stále si uvědomovat
vzdálenosti mezi zajímavými místy v Mexiku a myslet na to,

abyste měli plnou nádrž. Nezapomeňte, že cestou chcete místa
objevovat, nejen jimi projet a udělat fotografii!



4. PRODRAŽENÁ AUTONEHODA

Můžete přijít o hodně peněz, pokud…

...si předem detailně neprostudujete podmínky pronájmu při zapůjčení vozu z
autopůjčovny.

Nebuďte jako manželé Ondrákovi…

Manželé Ondrákovi si neprostudovali předem podmínky pronájmu autopůjčovny a vydali se autem do
Palenque, kde měli menší nehodu. Museli hradit vše ze svého, jelikož Palenque už není oblast Yucatánu, ale
Chiapas a tam už se jim na autonehodu pojištění nevztahovalo. Přijela policie, která je odvezla na stanici a
pokud by vše hned na místě neuhradili, šli by automaticky do vězení. Neprostudování podmínek je vyšlo
opravdu draho.

ŘEŠENÍ: Je jasné, že podmínky pronájmu, obávaný
několikastránkový hustě popsaný text v angličtině nebo
španělštině, nebaví číst nikoho a mnozí mu ani nedokáží

porozumět. Ale je to opravdu velmi důležité a pokud se na to se
svojí angličtinou necítíte, při půjčení auta přes GO2 Vám bude
asistovat naše česká delegátka a přidá vám na cestu pár dalších

cenných rad.



5. NA DOVOLENÉ MÁLEM BEZDOMOVCEM

Bez střechy nad hlavou zůstanete, když…

...se vydáte v době Velikonoc, Vánoc nebo Nového roku na Mayskou riviéru
v Mexiku a předem si nezajistíte ubytování. V lepším případě si budete muset
zaplatit předražený hotel, pokud však alespoň tam budou nějaké volné
pokoje.

Nebuďte jako pan Michal…

Pan Michal vyrazil na Mayskou Riviéru na Vánoce.  Podařilo se mu za dobrou cenu pořídit letenku a
pronájem auta, a ostatní neřešil s tím, že se neradi vážou a tak si zamluvil jen ubytování na jednu noc v
Cancúnu a ubytování na cestě si plánoval zajistit až na místě. S manželkou vysoké nároky na hotely  nemají,
a tak počítali s tím, že využijí nějaký po cestě a budou nocovat v těch nejlevnějších.  Nepočítali ale s tím, že
nejenže na Mayskou riviéru míří na Vánoce tisíce turistů z celého světa, ale prázdniny a  dovolené mají i
mexičané. A právě tato oblast je  top destinací, kam vyráží rodiny s dětmi, a tak jsou cenově dostupné
hotely obsazené několik měsíců předem. Najít ubytování po cestě v jakékoliv oblasti se ukázalo jako
nemožné, a tak nakonec musel pan Michal vzít zavděk ubytování v hotelech, za které musel zaplatit
několikanásobně víc než předpokládal.

ŘEŠENÍ: Pokud jste v termínu dovolené flexibilní, doporučujeme
se vyhnout termínu na Velikonoce, Vánoce a Nový rok a cestu

posunout například na listopad, únor nebo březen, kdy je počasí
stále příznivé, ale lidí podstatně méně. V případě, že se tyto
svátky rozhodnete opravdu strávit v Mexiku, rezervujte si

ubytování s dostatečným předstihem.


