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Co letos čeká turisty v Turecku 

Turecko letos patří spolu s Bulharskem k destinacím, které zaznamenají nejvyšší nárůst 
 počtu turistů z České republiky.  

Podle dosavadních prodejů očekává CK Alexandria, že letos do Turecka odveze zhruba o 
30% procent více turistů než v loňském roce. 

Turci samotní jsou však v odhadech opatrní. Po loňské velmi dobré sezoně je letošní rozjezd 
zatím pozvolnější. Zatímco v loňském roce začala sezona v Turecku nezvykle brzo 
a především díky problémům v Egyptě dorazilo nezvykle mimořádně velké množství turistů 
(hlavně ze západní Evropy, ale také z Ruska) již v dubnu a květnu, letos byl duben i květen 
klidnější a destinace se začínají postupně více zaplňovat až od druhé půlky května. 

Přesto lze očekávat, že v hlavní sezoně od června do konce září bude Turecko opět úspěšné 
a na své kvalitní služby znovu napřiláká velké množství turistů. 

Naprostá většina turistů vyhledává v Turecku hotely se službami all inclusive. Pokud přesto 
chtějí vyrazit na jídlo či večeři do restaurace, musejí počítat s tím, že co se týká restaurací, 
levně se tu dá pořídit převážně klasický turecký fast food (např. doner). Za dobrou večeři v 
běžné restauraci dáte cca 20-30TL.  

Pokud si turisté chtějí vyrazit za zábavou (disco, bar) mimo hotelový resort, většinou platí 
vstupné jen muži, ale všichni musí počítat s poměrně drahými nápoji – v oblíbených a často 
navštěvovaných podnicích i 15 Euro za/drink. 

Co je v Turecku naopak levné, je veškerý textil, zlato nebo kožené zboží. 

Vybrané ceny v turistických letoviscích: 

Nápoje v obchodě   

víno 1 l 15 TL 
pivo plech 0,5l 3,5 TL 
Coca-Cola 2 l 2 TL 
balená voda 5 l 50 kurus 
balená voda 1,5l 1 TL 

  Občerstvení - restaurace   
pizza 7 TL 
rychlé občerstvení - doner 5 TL 
večeře/osoba 20 TL 
káva v kavárně/restauraci 3 TL 
kopeček zmrzliny 1 TL 
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Pohonné hmoty a doprava   
benzin Natural 95 1 l 4,5TL 
nafta 1 l 3,7TL 
taxi nástup 2,5TL 
taxi 1 km 1,5TL 
autobus 10 km 1,75TL 
vypůjčení auta 1 den 100TL 

Měna - nová turecká lira TL (stará měla o šest nul více), která se skládá ze 100kurušů.  

Kurz cca 1TL = 11Kč 
 

Petr Šatný, 

marketingový ředitel cestovní kanceláře ALEXANDRIA 

 

 

 

 

 

Cestovní kancelář ALEXANDRIA 

CK ALEXANDRIA byla založena začátkem roku 1993, kdy navázala na předchozí podnikání 
svého jednatele, Ing. Alexandra Pavlova. Ten se se svými kolegy začal cestovnímu ruchu 
věnovat již v roce 1991. 

V současné době patří CK ALEXANDRIA mezi největší české cestovní kanceláře. Je největším 
touroperátorem v ČR pro Bulharsko a Maltu, nabídka řeckých ostrovů patří také k nejširším 
na českém trhu.  

Páteř nabídky tvoří klubové hotely ALEXANDRIA s českými animačními programy pro děti i 
pro dospělé. Alexandria Group a.s. je majitelem hotelu Belvedere ***+ v Primorsku, hotelu 
Merlin**** v Lozenci a **** komplexu Hermes Hotel & Apartments v Carevu. Ten byl 
slavnostně uveden do provozu dne 28. 6. 2008, tato investice je vůbec největší českou 
zahraniční investicí v oblasti cestovního ruchu. Alexandria group dále provozuje několik 
dalších hotelů v Bulharsku a Řecku. 


