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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřená na seniorský cestovní ruch v oblasti Mar Menor. Seniorský 

cestovní ruch v posledních letech stále více narůstá, a proto lze říct, že do budoucna se 

jedná o velice podstatné odvětví cestovního ruchu, které je zapotřebí rozvíjet a stále více 

ho zdokonalovat. Populace nejenom v České republice, ale po celém světě stárne, rodí se 

méně dětí, proto je důležité, aby se cestovní kanceláře zaměřily na tento sektor. Na druhé 

straně se jedná o sektor, který v posledních dvou letech utrpěl ztrátu ze strany poptávky 

cestujících, tak i ze strany nabídky hotelů a služeb, a to kvůli světové pandemii 

koronaviru. V současné chvíli lze říci, že situace je již stabilizovaná, a proto je ještě více 

důležité se na tento segment cestujících zaměřit a nabídnout seniorům takové služby, aby 

se co nejvíce cítili bezpečně a nebáli se cestovat.  

Oblast Mar Menor, konkrétněji La Mangu autorka práce navštěvuje již od svých dvou let 

každým rokem. Ze začátku pouze jako rekreační dovolenou s rodinou, ale s postupem 

času se tam každé prázdniny vrací za sezonní prací servírky. Každé léto si mohla 

všimnout, že oblast Mar Menor je vysoce navštěvována seniory, proto se rozhodla ve své 

bakalářské práci tohle téma zpracovat. Chtěla by se především zaměřit na spokojenost 

seniorů, ale také zjistit co nejvíce důvodů, proč právě tuhle oblast navštěvují. Další 

informace, které by chtěla zkoumat je, jak cestovní kanceláře pracují právě se seniory. 

Tyto informace by chtěla zjistit pomocí rozhovoru s účastníky, kteří La Mangu 

navštěvují.  

Od roku 2019 návštěvnost jak oblasti Mar Menor, tak i celého Španělska rapidně klesla, 

a to z důvodu celosvětové pandemie koronaviru. Je velice patrné na výsledkách 

návštěvnosti, že senioři se obávají cestovat. Autorka se pokusí navrhnout některá 

opatření, která by mohla zmírnit strach z cestování.  

Práce je rozdělená do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část vychází ze 

základních teoretických východisek z dostupné literatury. Skládá ze sekundárních zdrojů 

jak domácí, tak zahraniční především španělské literatury. Dále jsou využívány odborné 

články, statistická data a online zdroje. Seniorský cestovní ruch je docela novým 

odvětvím, proto na tohle téma zatím není tolik zdrojů. Byla využívána také literatura, 

která se zaměřuje pouze na cestovní ruch a jeho definování.  
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Druhou kapitolou je kapitola analytická, kde jsou využívány nejen informace sekundární, 

ale také primární. Je čerpáno především ze španělské literatury, z odborných článků, které 

vnikly přímo na španělských univerzitách. V Analytické části je analyzován seniorský 

cestovní ruch v konkrétní oblasti, tedy v oblasti Mar Menor. Je zde vytvořen soubor 

otázek, který je následně pokládán 8 respondentům, tedy konktrétněji 4 párům, kteří na 

otázky odpovídají formou rozhovoru. Na základě přehledných grafů a tabulek jsou data 

interpretována. Zjištěné výsledky popisují příležitosti nebo naopak hrozby, kterým by se 

měly CK vyvarovat a soustředit se na ně. Dalším výsledkem šetření je atraktivnost a 

potenciál dané oblasti.  

Cílem této bakalářské práce bude nejen seznámit čtenáře s obecným cestovním ruchem, 

ale především s cestovním ruchem seniorů. V praktické části bude za cíl porovnat 

jednotlivé cestovní kanceláře, ale především vyhodnotit rozhovory účastníků zájezdů na 

La Mangu. Porovnat odpovědi na jednotlivé otázky a v posledním bodě vyhodnotit 

celkové odpovědi a navrhnout některá doporučení, která by mohla zlepšit kvalitu 

nabízených služeb.  

Seznam použitých zdrojů knižních a elektronických je uveden na konci práce společně se 

seznamem tabulek a oblázků. Jako příloha je přiložen doslovný přepis rozhovorů 

s účastníky.  
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1 Definování cestovního ruchu  

Existuje mnoho definic, jak charakterizovat cestovní ruch. Některé publikace uvádí, že 

se jedná o sociálně-ekonomický jev, v jiné publikaci se lze dočíst, že cestovní ruch je 

odvozený od slova cestování. Jako správnou či špatnou definici nelze chápat žádnou, 

jelikož každá popisuje cestovní ruch trochu jinak.  

Pokud vnímáme cestovní ruch jako odvozený od slova cestování, je to pojem, který 

s cestovním ruchem úzce souvisí, ale také se dost liší. Cestování je především bráno jako 

pohyb či přesun lidí v čase z určitého místa na jiné. Zatímco cestovní ruch zahrnuje celou 

řadu doplňkových služeb, jako jsou ubytovací, stravovací či služby cestovních kanceláří. 

Pojem cestovní ruch pochází z francouzského slova Tour, což v překladu znamená cesta. 

Slovo Tour, tvoří základ pro veliké množství označení cestovního ruchu v mnoha 

jazycích. V anglickém jazyce je to Tourism, ve španělštině Turismo. (Kotíková, 2013) 

První jména, která jsou spojována s definováním cestovního ruchu, jsou švýcarští vědci 

Kurt Krapf a Walter Hunzike, kteří uvádějí, že cestovní ruch je vnímán jako: „soubor 

vztahů a jevů, které vyplívají z pobytu na cizím místě, přičemž cílem pobytu není trvalé 

usídlení nebo výkon výdělečné činnosti“ (Hunziker a Krapf, 1942, 21) Z definice vyplývá, 

že cestovní ruch není trvalý pobyt v jiné zemi, proto je zde důležité zmínit i dobu pobytu, 

která nesmí být vyšší jak jeden rok.  

1.1 Typologie cestovního ruchu  

Typologie cestovního ruchu pomáhá blíže vymezit a identifikovat cestovního ruch. 

Typologii cestovního ruchu lze rozlišit na formy a druhy a je vnímána jako různé účelové 

rozdělení jevů a vztahů, které vyplývají z pobytu osob a cestování. Smyslem tohoto 

rozdělení je účelové uchopení charakteristiky cestovního ruchu. (Galvasová, 2008) Malá 

(2002) nepoužívá pojmenování druh a forma cestovního ruchu. Místo těchto dvou názvů, 

používá souhrnný pojem typy cestovního ruchu. Uvádí, že je to kvůli nejasnému odlišení 

mezi druhem a formou cestovního ruchu a prolínání obou skupin.  

1.1.1 Druhy cestovního ruchu  

Druhy cestovního ruchu se dělí podle mnoha kritérií. Mezi nejzákladnější patří kritérium 

dle místa realizace. Podle místa realizace se dělí na domácí a zahraniční cestovní ruch. 

Někdy se také lze setkat s označením příjezdový a výjezdový cestovní ruch. Pojem 
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domácí cestovní ruch, je takový cestovní ruch, u kterého nedochází k překročení státních 

hranic daného státu. Jestliže v rámci cestování dojde k překročení hranic, tak se jedná o 

zahraniční cestovní ruch. (Galvasová, 2008) 

Příjezdový a výjezdový cestovní ruch, hovoří pouze o zahraničním cestovním ruchu. 

Příjezdový cestovní ruch, chápeme jako příjezd zahraničních turistů do naší země. 

Zatímco výjezdový cestovní ruch, je brán jako cestování obyvatel naší země do zahraničí. 

(Galvasová, 2008) 

Jedním z druhů dělení cestovního ruchu, je dle věku účastníků. Jedná se o kritérium, které 

úzce souvisí se seniorským cestovním ruchem a cestovní ruch seniorů je jedním z druhů. 

Mezi první věkové kategorie se řadí turismus dětí, který obvykle bývá do 15 let. Jedná se 

o skupiny dětí, které cestují pod dohledem dospělého, ale bez rodičů. Většinou se jedná 

o organizované školní zájezdy. Další skupinou je mládež od věku 16 do 26 let. Často to 

nebývají organizované zájezdy, ale jedná se o zprostředkování nejrůznějších zahraničních 

pobytů, například v rámci studia nebo pracovní stáže. Zprostředkovateli jsou nejčastěji 

cestovní agentury. Rodiny s dětmi představují další druh uskupení cestovního ruchu. 

V tomto případě se většinou nejedná o skupinový cestovní ruch, ale spíše o individuální, 

který vyžaduje speciální požadavky na služby. Předposlední skupinou jsou lidé 

v produktivním věku. Jedná se o lidi, kteří mají dostatek volného času. Je to tak specifická 

skupina, že těžce zde hledat společné rysy, které by spojovaly jednotlivé účastníky. 

Poslední skupinou jsou senioři. Věkové ohraničení této skupinu není jasně dané. Cestovní 

kanceláře, které se především zaměřují na seniorský cestovní ruch, nabízí tyto zájezdy 

pro osoby 55+. Tudíž věkovým mezníkem pro tuto kategorii nemusí být věkovým 

mezníkem hranice ochodu seniora do penze, ale v některých případech to tak lze brát. 

(Šauer a Vystoupil, 2015; Kotíková, 2013)  

1.1.2 Formy cestovního ruchu  

Klíčovým aspektem pro vymezení forem cestovního ruchu je motivace účastníka.  

Motivace účastníka se charakterizuje, jako to, co ho vede k tomu, aby cestoval. Může se 

jednat o určité faktory či podněty, které ho vedou k cestování. Dle Čertíka a Fišerové 

(2009): „motivace zahrnuje tlakové faktory (push factors), mezi které se řadí např. únik 
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ze všedního života nebo odpočinek, a tahové faktory (pull factors), které se vztahují k 

destinaci a jejím atraktivitám“. 

Existuje mnoho forem cestovního ruchu, jako je například přírodní nebo sportovní 

cestovní ruch.  

Se seniorským cestovním ruchem je úzce spojovaný lázeňský cestovní ruch. Jedná se o 

formu, kde cestující vyhledávají zájezdy k rekreaci a k prevenci před různými chorobami. 

Zákazníci využívají komplex lázeňských služeb, jako mohou být nejrůznější léčebné 

procedury, léčebná výživa ale také do těchto služeb spadá společenský a kulturní život 

lázeňského města. (Šauer a Vystoupil, 2015) 
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2 Seniorský cestovní ruch  

Seniorský cestovní ruch je jednou z nejvíce rostoucích oblastí v cestování a velice 

významným trhem, jedná se, avšak o trh, který je poměrně opomíjený. Jedním z důvodů 

rozvoje v posledních letech je rychlejší stárnutí populace, prodlužující se průměrný věk 

a snižující se porodnost dětí. Jedná se o cestovní ruch pro osoby, které jsou již 

v důchodovém věku, avšak zájezdy bývají nabízené už pro osoby 55+. Někteří autoři 

používají specifická označení pro tento trh a to například “zralý trh“. Lze se setkat i 

s označením “trh přes padesát“. Označení vzniklo v Americe, protože právě věk 50 let, je 

věkem pro členství v Americké asociaci důchodců. (Geoldner a Ritchie, 2012)  

Seniorský cestovní ruch hojně souvisí se zdravotním cestovním ruchem. Světová 

zdravotnická organizace uvádí, že u lidí starších 65 let má přes 35 % nějaké zdravotní 

hendikep. Proto se stále často setkáváme s tím, že senioři vyhledávají zájezdy spojené 

s různými léčbami, lázněmi nebo wellnessem. (Alén a kolektiv, 2012) 

Existuje velké množství definici, jak lze charakterizovat tento typ cestovního ruchu. 

Seniorský cestovní ruch lze definovat jako velké množství aktivit, které jsou provozovány 

staršími lidmi, a to od věku 55 let, kteří mohou být v důchodu či nikoliv patřící do 

odlišných příjmových skupin. (Alén a kolektiv, 2012) 

2.1 Senior  

Senior je specifický typ člověka, který má specifické potřeby a zájmy. Charakterizují se 

velkým množstvím volného času, proto často cestují i na delší dobu a dá se i říci, že 

disponují velkým množstvím finančních prostředků. (Orieška, 2010) Dle Kiráľové (2008, 

s. 38): „Senior již dnes tvoří výrazný rostoucí potenciál trhu.“ Proto je v dnešní době 

velice důležité zaměřit se na tento trh a nabízet zájezdy, které budou seniorům vyhovovat. 

Často se jedná o méně pohyblivé osoby, které vyžadují speciální typ dovolené ve formě 

komplexního balíčku, a to včetně speciální stravy, potrpí si na vyšší kvalitu ubytování a 

přiměřenou náročnost programu dovolené. Jedná se o typ klientů, kteří spíše klidné, 

odpočinkové pobyty. Nebojí se však i poznávacích nebo lodních zájezdů (Orieška, 2010). 

Mezi typické rysy seniora patří objednávání zájezdu přímo přes cestovní kancelář nebo 

přes katalog. Málo kdy se stane, že by si senioři vybrali zájezd přes internet. Co se týče 

času nákupu zájezdu, tak rádi nakupují zájezdy s předstihem tzv. “first minute“. (Reidl, 

2020) 
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2.2 Segmentace seniorů  

Senioři nejsou stejnorodou cílovou skupinou, což se objevuje i u vztahu k cestovnímu 

ruchu. Mezi kritéria segmentace lze brát věk, pohlaví a životní styl (Foret a Foetová, 

2001) 

2.2.1 Věk  

Věk je jedním základním kritériem pro segmentaci seniorů. Mnoho autorů uvádí různé 

věkové hranice mezi jednotlivými obdobími. Jak dále uvádí Kotíková (2013, s. 154), 

jednou z možností, jak rozdělit toto období na několik etap, je následující:  

• mladší senior: 55-65 let  

• starší senior: 66-75 let  

• nejstarší senior: 76 a více let. 

Pokud skupinou, jsou účastníci od 55 do 65 let. Zřídka se zde najdou nějaké velké rozdíly 

od běžné populace a jedná se o náročné a zkušené zákazníky, protože velice dobře vědí, 

co chtějí. Většinou jeden z rodiny ještě stále pracuje, takže mají dostatek příjmů na 

cestování, a proto nákupy hlavně porovnávají z pohledu kvality k ceně. Zaměstnání může 

být právě i negativním faktorem pro cestování, a to z důvodu nedostatku volného času či 

limitující počet volných dnů. (Kotíková, 2013) 

Druhá věková skupina je od 66 do 75 let. Jedná se o seniory, kteří už si naplno užívají 

důchodové období, a s tím se pojí i šetrnost k financím. Proto každou větší finanční 

investici pečlivě zvažují. Tito senioři po zdravotní stránce bývají často vitální. Rádi se 

věnují svým koníčkům, cestují. Jedná se o nejvýznamnější segment v cestovním ruchu 

seniorů, a to díky spousty volného času. Nejčastěji si vybírají pobyty u moře v měsících, 

kdy už nejsou až tak vysoké teploty. Co se týče typu zájezdů, vybírají především lázeňské 

či wellness pobyty. (Kotíková, 2013) 

Poslední skupinou je hranice 76 a více let. V této fázi dochází k velkým změnám 

například k omezení k cestováním, hlavně kvůli zdravotnímu stavu. Senioři mají většinou 

omezený výběr destinací, dopravy či například termínu dovolené. Kladou velký důraz na 

kvalitu nabízených služeb a často jim musí být věnována zdravotní péče. Mezi další 

negativní faktor lze zařadit ztrátu jednoho z partnerů. (Kotíková, 2013) 
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Podle Oriešky, specialisté na stárnutí, kteří bývají nazýváni jako gerontologové, rozlišují 

tři typy stáří. A to na kalendářní, biologické a sociální. (Orieška, 2010, s. 348) 

1. Kalendářní  

• od 65 let – počátek  

• 65–74 let – mladý senior  

• 75–84 let – skupina nazývaná pravé stáří  

• nad 85 let – senior  

2. Biologické  

• Bývá vyjadřováno spokojeností v životě, kondicí a přístupem k životu.  

3. Sociální 

• Začátek tohoto stáří bývá brán věkem odchodu do důchodu, což v dnešní 

době je pro každou zemi jiné a věková hranice bývá ovlivňována hlavně u 

žen mnoha faktory. Jedná se hlavně o počet dětí. Věková hranice odchodu 

do důchodu bývá ve většině zemí 65 let. (Orieška, 2010)  

Oba autoři rozdělují seniorský věk do několika skupin. Kotíková ve třech skupinách 

popisuje jednotlivá období a charakterizuje povahu a způsob chování seniora. V každé 

věkové skupině lze vidět, že i s přibývajícím věkem je cestování sice náročnější, ale 

senioři se v dnešní době cestování nebojí a chtějí si užívat svého života. Orieška ze svého 

pohledu nebere v úvahu pouze věk branný jako číslo, ale také bere to, jak senior přistupuje 

k životnímu stylu, a jak si užívá život, oproti Kotíkové, však nepřiřazuje styl života 

k věkovým skupinám, což by v dnešní době mohlo být jako přesnější členění, jelikož ne 

každý senior je stejný a v jakémkoliv věků může mít odlišný pohled na svět.   

2.2.2 Ekonomická situace  

Finanční situace je jedním z klíčových faktorů pro cestování. Co se týče českých seniorů, 

tak právě oni velice rádi vkládají své finance do cestování v zahraničí, a to i do exotických 

destinací. Někteří jedinci však dávají přednost tzv. domácímu cestovnímu ruchu, kde tráví 

svůj volný čas na chalupách či chatách. Seniorům často bývá líto, že si zájezd užívají 

pouze oni sami, a proto častokrát berou s sebou nějakého člena rodiny. Často to bývají 

právě vnoučata. Co se týče zahraničních seniorů, tak u nich se také životní úroveň velice 

zvýšila oproti předchozím generacím. Senioři se nebojí cestovat, jsou stále více aktivní a 

mění se jejich životní styl. (Kotíková, 2013) 
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2.2.3 Volný čas  

Obecně lze říct, že senioři nejsou omezeni v čase na cestování. Je to dáno díky tomu, že 

už nenavštěvují zaměstnání a nemají tedy určený počet dní na dovolenou. Většinou však 

vybírají termín dovolené mimo hlavní sezónu. Nejčastěji to bývá buď na začátku sezóny, 

tedy konec května, červen nebo na úplném konci, tedy v září. Důvodů bývá hned několik. 

Mezi hlavní důvod se řadí klimatické podmínky. Na začátku sezóny či na konci, už 

nebývají tak vysoké teploty, a pro seniory je tedy strávení dovolené příjemnější. Dalším 

důvodem jsou finance, jelikož zájezdy mimo sezónu bývají o dost levnější. Posledním 

důvodem bývá méně lidí v destinaci v období mimo sezónu. Mnoho seniorů také využívá 

svůj volný čas k tomu, aby se naučili a poznali něco nového, proto senioři často volí 

zájezdy, kde je možnost navštívit místní památky, a tak poznat i místní kulturu. Někteří 

senioři v dnešní době mají naopak nedostatek času, tedy volný čas je v tomto případě 

negativním faktorem pro cestování. Mezi důvody lze uvést pomalejší životní styl, kde 

potřebují na některé aktivity více času. Často také senioři mají na starosti domácí 

mazlíčky, které nemohou nechat o samotě, či pomáhají svým rodinám s hlídáním 

vnoučat. (Kotíková 2013, Horner, Swarbrooke 2006)   

2.2.4 Zdravotní stav  

Zdravotní stav je jedním z nejdůležitějších aspektů na účastni na cestovním ruchu, avšak 

špatný zdravotní stav je jedním z faktorů, které ohrožují cestování, může se například 

jednat o pravidelné užívání léků. S postupem času se ale prodlužuje průměrná délka 

života a senioři o sebe a o svůj zdravotní stav více pečují a chtějí si užívat aktivního 

života. Stále často proto vyhledávají lázeňské či wellness zájezdy, které vyhledávají 

především k odpočinku. Senioři také často užívají léky, proto je pro ně velice důležité 

například i výběr stravovacích služeb a možnost i zdravotní péče. (Kotíková, 2013, 

Polesná 2014) 

2.3 Typy služeb pro seniorský cestovní ruch  

Seniorské služby se vyznačují velkým množství specifických vlastností ať už od 

specifických služeb cestovních kanceláří, po speciální stravu či ubytování. Podle Oriešky 

(2010, s. 9): „Službami obecně se rozumějí ekonomické statky, které mají převážně 

nehmotný charakter.“  
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2.3.1 Služby cestovních kanceláří a nabízené slevy 

Senioři využívají služby cestovních kanceláří stále častěji, neradi totiž cestují sami. Mají 

rádi pocit bezpečí a organizovanosti, což jim cestovní kanceláře mohou nabídnout. 

Dalším důvodem pro využití cestovní kanceláře může být i neznalost cizího jazyka. 

(Kotíková, 2013) Informovanost o zájezdu od cestovní kanceláře by měla být pro seniory 

mnohem větší než pro klasického zákazníka. Senioři rádi zažívají nové věci, avšak 

nemělo by se jednat o nepříjemná překvapení. Mají potřebu získat dostatek informací, a 

to především v předstihu. Proto se od cestovní kanceláře očekává průvodce, který bude 

seniory informovat o všem potřebném. Jako informace, které jsou pro seniory důležité, 

uvádí Reidl (2012, s. 210): 

• přesné údaje týkající se ubytování, a to včetně fotografií, 

• informace o možnosti zdravotního ošetření, 

• informace o kulturních akcích, 

• podrobné informační letáky k jednotlivým výletům,  

• na jídelním lístku senioři ocení informace o skladbě jídel,  

• starší lidé rádi osvěží své vzpomínky na dané místo, rádi si přečtou příběhy 

o historii budovy a okolí. 

Velká část cestovních kanceláří nabízí speciální slevy právě pro segment seniorů. Jedná 

se o zájezdy 55+, které jsou zlevněné a obsahují speciální služby, které jsou vyžadovány 

seniory. Bonusem může být i to, že se na zájezdu budou potkávat lidé podobné věkové 

kategorie. (Nosková, 2019) 

Dalším zprostředkovatelem slevy, je přímo španělská vláda, která je tvůrcem programu 

Europe senior Tourism. Tento program vznikl v roce 2009 a Španělsko bylo první zemí, 

která tento typ slevy nabízela a hlavním důvodem byl boj proti sezónnosti, kdy je 

návštěvnost španělských letovisek obrovská. Jedná se o program, který je určený pro 

osoby starší 55 let z jakékoliv země v rámci Evropské unie kromě Španělska. Kromě věku 

je dalším kritériem právě zvolený datum zájezdu. Sleva se nevztahuje na sezonní zájezdy, 

ale pouze na období od 1.řijna do 31. května. Senioři si mohou vybírat z více jak 31 míst 

po celém Španělsku. Nabízeny jsou nejen rekreační pobyty u moře, ale také poznávací 

zájezdy plných gastronomických či kulturních zážitků. Každý senior si s sebou může vzít 

jednu doprovázející osobu, která nemusí mít požadovaný věk na slevu, tedy nemusí být 

starší 55 let a také se na ní vztahuje zvýhodnění zájezdu. Pobyty jsou nabízené v délce 8, 
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15, 22 či 29 dnů, kdy velikost přispívané částky může být až 150 EUR na osobu. V ceně 

zájezdu je pak veškerá doprava, ubytování ve 3 až 4 hvězdičkovém hotelu s polopenzí. 

Dále je po celou dobu k dispozici stejnou řečí mluvící delegát a jedna aktivita, která 

pomůže seniorovi lépe poznat Španělsko a španělskou kulturu. (Mayoresudp.org, 2015), 

(Nosková, 2019) 

2.3.2 Ubytovací služby  

Vybavení a poloha hotelu jsou jedním z kritérií, podle čeho senioři vybírají svou 

dovolenou. V Evropě, konkrétněji v Rakousku, už existují speciální hotely, přímo určené 

seniorům. Zakladatelem hotelů, které nesou název Hotely 50+, je Hermann Paschinger. 

Smysl těchto hotelů je, aby se návštěvníci cítili mladší, něž jak tomu ve skutečnosti je. 

Hotely 50+ jsou vedeny tak, aby se přizpůsobily městskému stylu a co nejvíce pečovaly 

o svoje zákazníky. Klade se zde také důraz na kvalitu nabízených služeb, požitek a 

bezpečnost. (Reidl, 2012) 

Pokud se jedná o polohu hotelu, senioři rádi vybírají spíše klidnější části. Jelikož velké 

množství seniorů má omezené pohybové schopnosti, měl by hotel nabízet bezbariérový 

přístup a výtah. Vybavení hotelové pokoje by mělo co nejvíce být uzpůsobeno potřebám 

a požadavkům seniora, například výška postele by měla být vyšší přibližně o 10 až 15 

cm. Důvodem je horší mobilita seniorů. (Reidl, 2012) 

V sociálních zařízeních nebo například u bazénu by měla být protiskluzová podlaha, na 

které by se senioři cítili bezpečněji při chůzi a po pokoji by měla být rozmístěná madla, 

která by umožnovala lepší vstávaní a pohyb. (Orieška, 2010)  

Dle Reidla, hrají při výběrů výběru zařízení následující faktory: 

• zajištěný transport zavazadel, 

• dostatek místa na pokoji, včetně dostatečného množství odkládacích ploch,  

• komfortní koupelna (protiskluzová dlažba, madla, bezbariérová sprcha), 

• velký a snadno ovladatelný výtah,  

• nabídky služeb přímo v hotelu, například kadeřníka v případě nepříznivého 

počasí. (Reidl, 2010, s. 209-210)  

Důležitou a nepostradatelnou součástí hotelu je také personál. Senioři i jakýkoliv jiný 

host ocení, když je personál příjemný, všímá si hosta a je vždy ochoten mu vyhovět a 

pomoci, ale na druhou stranu nesmí tento přístup působit jako dotěrný či vlezlý. Hotelový 
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personál by se také měl snažit udělat co nejlepší dojem, aby se k nim host vrátil i 

v následujících letech. Některé hotely si zakládají na více osobním přístupu, proto 

například svým věrným zákazníkům nabízejí různé slevy na další pobyty, přání 

k narozeninám či k Vánocům. (Reidl, 2010, Orieška, 2010)  

2.3.3 Stravovací služby  

Se stárnutím se seniorům mění i stravovací návyky. Nesní až tak veliké porce, za to si 

potrpí na pravidelný příjem jídel. Důležité je i složení pokrmu. Ve stáří člověk musí 

doplňovat různé minerály a vitamíny, proto je důležité, aby strava byla na tyto prvky 

bohatá. Senioři mohou také mít různé stravovací omezení, například různé diety, omezení 

některých jídel, kvůli onemocnění. Tyto omezení by měl každý účastník uvést dopředu a 

hotel by měl připravit pro něj speciální stravování. Nedoporučuje se, aby hotely nabízely 

pouze jednotné menu. Ideální je stravování formou bufetu, kde si každý může vybrat to 

na co má chuť a co každému vyhovuje. Další způsob možnosti podávání jídla je tzv. a la 

carte neboli výběr z jídelního lístku. (Votoupalová, 2019) 

2.3.4 Animační služby  

Zajímavými službami, které seniorům hotely nabízí, jsou animační programy. Často se 

v hotelích setkáváme pouze s animačními programy uzpůsobené pouze pro děti a mládež.  

Společnost často vnímá seniora, který tráví čas doma staráním se o svá vnoučata. Dávno 

tomu už tak není a senioři stále častěji vyhledávají během své dovolené akční programy. 

“Dospělí a senioři často upadnou na dovolené do stereotypního trávení času. Úkolem 

animačních programů je tento stereotyp narušit a nenásilnou formou nabídnout hostům 

jiný zajímavý program.“ (Handlířová a kol., 2015)  

Jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou by se měl zaměřit každý animátor, je bezpečnost. 

Důležité je předem účastníky upozornit na možná rizika. Animátoři se často setkávají se 

seniory, kteří si nepřiznají, že jim na to už své síly nestačí. Proto je důležité nepřeceňovat 

síly nikoho z účastníků a uzpůsobit program dle věku. Týkat by se to mělo hlavně 

fyzických aktivit, které se konají v terénu. Zohlednit by se měl výběr místa, délka trasy, 

a také počasí. Každý člověk je jiný a každý má své preference, proto není možné se 

zavděčit všem a animátor se může dostat do nepříjemné situace, kterou bude muset 

vyřešit. Základem je, aby nedošlo k agresivnímu chování a slovnímu napadání. 

(Handlířová a kol., 2015)  
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Existuje mnoho typů animací pro seniory. První typem je výtvarně dramatická činnost, 

která pomáhá seniorům rozvíjet vnímání a porozumění, emocí a myšlení, a možnost 

předat dál nějaký výrobek, například v podobě dárku. Mnozí senioři mají však z této 

aktivity obavy, a to kvůli možnému nezvládnutí. Důležité je nabízet seniorům techniku, 

kterou mají animátoři sami a předem vyzkoušenou a její postup zvládnou. Další 

důležitým bodem je chvála, které není nikdy dost a senior to ocení a pomůže mu to 

případnou obavu či strach lépe překovat. Chválit lze nápaditost, originalitu či pečlivost. 

Co se týče aktivit, které jsou vhodné pro seniory, řadí se tam například práce s hmotou, 

vybarvování nejrůznějších obrazců, výroba originálních šperků, tašek, peněženek, či 

pásků. (Handlířová a kol., 2015) 

Druhým typem animačních služeb je sportovní animace, která se v cestovním ruchu 

vyznačuje tím, že smyslem této aktivity není měření výsledků, poměřování sil, ale jedná 

se o způsob trávení volného času, relaxace a udržování zdravé kondice. Mezi oblíbené 

aktivity patří kondiční cvičení v bazénu, které se zaměřuje na posilnění a uvolnění svalů 

celého těla. Jako další aktivitu lze zařadit chůzi s trekingovými holemi, aerobik, jógu či 

cvičení na míčích. (Handlířová a kol., 2015)  

Mezi poslední typ animačních služeb lze řadit kulturně zábavnou animaci, kde tahle 

aktivita je především využívaná k navazování nových přátel, kde uvolněné chování je 

jedním z hlavních znaků lidí během dovolené. Každý animátor, který připravuje kulturně 

zábavný program, by si měl zjistit základní informace, historii o daném místě, aby byl 

schopný doporučit například návštěvu památek nebo dovést hosty na konkrétní místo, ale 

také informovat o zvycích a tradicích. Kulturně zábavnou animaci lze rozdělit na několik 

typů. Mezi nejčastěji organizované patří společenské akce, které zahrnují nejrůznější 

večírky, taneční a hudební zábavy nebo také se konají kvízy, nejrůznější společenské hry 

jako je například bingo. Dalším typem jsou poznávací výlety za místní historií, 

památkami nebo do přírody, v tomto případě se očekává více jak základní znalost 

animátora o vybraném místě. Společné relaxační aktivity jsou další kategorií kulturně 

zábavné animace. Do této aktivity se nejčastěji řadí procházky v přírodě, wellness 

programy, jako jsou masáže, vířivé koupele. Jedná se však i o večerní posezení u baru 

s poslechem hudby nebo předčítání. Posledním velice vyhledávaným typem jsou aktivity 

zaměřené na poznání místních zvyků a lidové kultury, kde stále více lákavou aktivitou je 

agroturismus a gastroturismu. Zaměření programu je například na poznání hospodářství 

s návštěvou místní farmy, vyzkoušení si vlastní výrobu domácích potravinářských 
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produktů či ukázka tradičních řemesel. Další aktivitou je tematická večeře s ochutnávkou 

regionálních výrobků a potravin.  (Handlířová a kol., 2015)  

2.3.5 Lázeňské služby 

Senioři představují velmi významnou a početnou klientelu v oblasti lázeňských služeb. 

V posledních letech stále častěji pojišťovny omezují délku léčebných pobytů, a začíná se 

objevovat nový typ pobytů tzv. lázeňský turismus. Senioři místo pobytů předepsaných 

lékařem, si sami zaplatí svůj lázeňský pobyt a zajišťují si tím preventivní lázeňskou 

službu. Tyto pobyty se od klasických předepsaných od lékaře liší nejen, že si je klient 

musí zaplatit, ale také délkou léčebné kúry. Klasické lázeňské pobyty bývají většinou na 

tři týdny, zatímco relaxační pobyty jsou krátkodobého charakteru, a to například na týden 

či dokonce jen na víkend. Lázně navštěvují především senioři, kteří se snaží pečovat o 

své zdraví, a proto pro ně lázeňská zařízení připravují speciální slevové balíčky za 

zvýhodněné ceny. Lázeňské pobyty jsou zaměřené především na pohybové aktivity, jako 

jsou tanec, chůze. Pohyb je činnost seniory stále častěji zanedbávaná, ale velice je pro ně 

důležitá, proto senioři vyhledávají wellness pobyty prostřednictvím cestovních kanceláří. 

Cestovní kanceláře nabízí relaxaci, prospěšnou fyzickou zátěž a odpočinek, a to co senioři 

vyhledávají. (Vaníček, 2019) 

Důležitými aspekty je zdravotní stav a bezpečnost každého seniora, proto je vhodné mít 

adekvátní vybavení na cvičení, dodržovat bezpečnost a přistupovat ke každému 

jednotlivě, protože každý senior má jiné potřeby a jiné zdravotní problémy. Co se týče 

pohybových aktivit, tak nejčastěji nabízenými procedurami jsou nejrůznější běžící pásy, 

kde si lze regulovat a upravovat rychlost nebo například cvičení s odlehčenými činkami, 

které jsou dobré na posílení svalstva. V dnešní době už existuje takové množství 

lázeňských zařízení, že každý senior si může vybrat svůj balíček na míru. (Vaníček, 2019) 

Dalším důležitým faktorem, který seniora ovlivňuje ve výběru léčebného pobytu je 

ubytování a strava. Jak už bylo zmíněno ve dřívější kapitole, senioři vyhledávají pokoje, 

ke kterému mají snadný přístup, a pokud se nachází v patře, tak by měl hotel disponovat 

výtahem.  Dalším požadavkem je docházková vzdálenost léčebných procedur od hotelu. 

Rozhodujícím bodem seniora při vývěru je také strava. Je důležité, aby hotel nabízel větší 

škálu pokrmů, mezi kterými si mohou senioři vybírat takovou stravu, která jim vyhovuje 

a kterou mohou jíst, například kvůli nejrůznějším nemocem či omezení, které mohou mít. 

(Vaníček, 2019) 
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Senioři vyhledávají mimo léčebných procedur také doplňkové aktivity, jako je poznání 

okolí lázní, sportovní a zábavní služby. Dnes se stále stává populárnější, že doplňkové 

služby se nachází přímo v areálu lázní či hotelu. Lázeňská zařízení se většinou nachází 

v rozlehlém areálu, kde je možnost využití například golfového hřiště. Často se také 

pořádají večerní zábavy, posezení či dokonce i divadelní představení. (Vaníček, 2019) 
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3 Analytická část  

Po zpracování teoretické části, následuje část praktická. Úkolem bakalářské práce bylo 

kromě popsání a zpracování teorie zaměřené na seniorský cestovní ruch, na hlavní 

požadavky seniorů při cestování, také provést a následně analyzovat rozhovor 

s účastníky, kteří navštívili oblast Mar Menor. Na rozhovor byly osloveny osoby, které 

autorka zná, a u kterých ví, že v oblasti strávily dovolenou, a také využily nabídky 

cestovních kanceláří.  

Analytická část je rozdělena na dvě části. V první části je představena zkoumaná oblast 

Mar Menor, dále je analyzována pomocí statistických dat návštěvnost dané oblasti a 

představeno několik nabídek cestovních kanceláří, které pořádají zájezdy do La Mangy. 

V druhé části je proveden rozhovor s 8 účastníky, u kterých bylo pokládáno 10 otázek. 

Počet otázek a témata otázek byly sestaveny tak, aby po vyhodnocení bylo patrné, zda 

byli účastníci spokojeni s CK a s výběrem destinace. Otázky byly zaměřené na průběh 

dovolené, zda si cestující vybrali nějaký výlet, spokojenost s hotelem a na závěr byla 

položena otázka týkající se celkové spokojenosti s opakovaným výběrem destinace, 

popřípadě cestovní kanceláře.  

3.1 Metodika výzkumu  

Následující kapitola popisuje vybrané metody a postupy, které byly použity. Autorka 

práce seznámí s cílem výzkumu. Pro práci byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, 

konkrétněji strukturovaný rozhovor, a to především kvůli cíli a povaze zkoumaného 

souboru. Jedná se o výzkum, který hodnotí data podle kvality, ne tedy podle kvantity. 

Proto se hodí, pokud chceme zpracovat menší objem dat do hloubky.  

“Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických 

tradicích zkoumáním daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří 

komplexní holistický obraz, analyzuje různé tipy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (HENDL, 2005, s. 50). 

Jedním z cílů práce je prozkoumat atraktivnost dané oblasti, proto bylo představeno 

zájmové území s důrazem na předpoklady turismu. Autorka čerpala nejen ze zahraničních 

zdrojů, ale především ze své zkušenosti. Dalším bodem je analýza návštěvníků, nabídky 

cestovních kanceláří, které nabízejí seniorské zájezdy, ubytovací zařízení, se kterými 
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cestovních kanceláře spolupracují, a nakonec bylo provedeno šetření na základě analýzy 

a vyhodnocení rozhovorů od účastníků zájezdu.  

3.2 Oblast Mar Menor  

Oblast Mar Menor se nachází na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia. Spojení Mar 

Menor lze přeložit jako menší moře, které má rozlohu 130 km2. Mar Menor je odděleno 

od moře Středozemního poloostrovem La Manga. Kvůli špatnému spojení se 

Středozemním mořem, vykazuje Mar Menor vyšší slanost vody, skoro žádné vlny, vyšší 

teplotu vody a nižší hloubku. Velké množství slunečního svitu, možnost využití 

výjimečných vodních sportů, vysvětluje to, proč se jedná o velmi vyhledávanou 

turistickou oblast v regionu Murcia i v celém Španělsku. Mezi hlavní hospodářské pilíře 

v posledních letech řadíme bytovou výstavbu, avšak momentálně dochází k vyčerpání 

zastavěné půdy, proto je velice důležitě do budoucna přehodnotit a najít inovační strategii 

výstavby. Pobřeží Mar Menor má v délce 73 kilometrů a je rozděleno mezi 4 městské 

rady, a to Los Alcazáres, San Pedro del Pinatar, San Javier a Cartagena.  

Vysokou návštěvnost oblasti Mar Menor lze charakterizovat čtyřmi body:  

• Zeměpisná poloha. Pláže Costa Brava, blízkost Benidormu, Alicante a Costa del 

Sol, to vše činí Mar Menor tranzitním bodem pro turisty, kteří přicházejí od severu 

a směřují na jih do Andalusie. Dále se jedná o velice dobrou železniční dostupnost 

a blízkost hlavního města Španělska Madridu. 

• Zajímavé podmínky na koupání, a to díky vysoké salinitě vody, která je 

obohacená o velké množství zdraví prospěšných minerálů.  

• Díky La Manze, která odděluje Mar Menor od Středozemního moře, jsou zde 

vody klidné, a proto se jedná o lokalitu vhodnou pro děti či seniory. 

• Velikost pláží, konkrétněji La Manga disponuje 22 km písečných pláží, které se 

nachází po obou stranách poloostrova. (enmarmenor.com, 2022)  
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Obrázek 1.Oblast Mar Menor 

Zdroj: enmarmenor.com (2022) 

3.2.1 Poloostrov La Manga  

Jedná se o poloostrov dlouhý 23 km a v průměru široký 500 metrů. La Manga je souvislý 

povrch, který začíná v Cabo de Palos a končí v Punta de Mojón. Název La Manga lze 

přeložit jako tzv. rukáv, což také připomíná poloostrov svým tvarem. Šířka poloostrova 

se liší, najdeme zde nejužší část, která měří 200 metrů, naopak nejširší část poloostrova 

měří 1,5 kilometru. Poloostrov je v několika částech oddělen přirozenými kanály, které 

udržují průtok mezi oběma moři.   

3.3 Analýza turistů  

Dle statistických dat lze vidět, že nejvíce turistů navštěvující La Mangu jsou turisté 

z Madridu. V roce 2019 navštívilo pobřeží La Mangy celkem 158 061 turistů, z toho 120 

971 jsou rezidenti a 37 090 jsou turisté z jiných zemí. Z Madridu si přijelo užívat 

dovolenou okolo 62 262 Madriďanů. Dalšími rezidenty jsou turisté přímo 

z regionu Murcia a z regionu Valencie. Co se týče turistů navštěvující La Mangu z ciziny, 

tak se jedná hlavně o turisty přijíždějící ze Spojeného Království. V roce 2019 to bylo až 

46 429 návštěvníků. Vysoké číslo je hlavně díky dobrému leteckému spojení. Dalšími 

v pořadí jsou turisté z Portugalska, Francie, Německa a z České republiky. 

(murciaturistica.es, 2022) 
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Obrázek 2:Rozdělení zahraničních turistů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle murciaturistica.es, 2022 

Z grafu lze vyčíst, že turisté ze Spojeného království tvoří více jak polovinu zahraničních 

turistů. Jako zajímavé procento lze brát turisty z České republiky, kde procento 

návštěvnosti je vyšší než u Německa. Turisté z České republiky přijíždějí hlavně 

v mimosezónním období, tedy především v červnu, a pak až v září a v říjnu, jedná se ve 

velkém množství o seniory. V roce 2019 byl počet českých turistů 5926. 

(murciaturistica.es, 2022) 

Při porovnání roku 2020 a 2021 lze vidět, že návštěvnost poloostrova klesla, a to 

především kvůli světové pandemii Covid-19. Celkový počet turistů za tohle období byl 

97 640, přesněji za rok 2020 to bylo 32 228, a za rok 2021 65 412 turistů. Co se týče 

českých turistů, tak počet v roce 2020 byl pouhých 530 a v roce 2021 se jednalo o 1476 

Čechů. (murciaturistica.es, 2022) 
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Obrázek 3: Počet turistů za jednotlivé roky 

Zdroj: vlastní zpracování, podle murciaturistica.es, 2022 

Z grafu lze vyčíst, že počet turistů mezi roky 2019 a 2020 klesl zhruba o 80 %. V roce 

2021 se počet opět trochu navýšil, ale nejedná se ani o polovinu návštěvníků jako v roce 

2019.  

3.4 Navštěvovaná místa  

Cestovní kanceláře pořádají pro své účastníky několik zajímavých výletů na různá místa 

po okolí poloostrova. Mezi nejvyhledávanější patří výlet na ostrov Isla de Ciervo, kam se 

turisté vydávají pro léčivé bahno. Cesta na ostrov se může zdát pro někoho poněkud 

náročná, jelikož se jde po vyznačené stezce v moři, ale účastnící se nemusí ničeho bát, 

hloubka moře nedosahuje ani pod kolena. Dalším oblíbeným místem hlavně pro seniory 

je už trochu vzdálenější výlet přímo do bahenních lázní, a to do San Pedra. San Pedro se 

nachází od poloostrova La Manga zhruba 40 minut autobusem. Účastnící se mohou 

koupat v bahenních lázních, které jsou velice léčivé především na pohybové ústrojí, ale 

také na nejrůznější kožní problémy. Pokud účastník vyhledává spíše kulturní zážitek, 

může využít poznávacího výletu do starobylého města Cartagena. Jedná se o město 

založené v roce 221 před naším letopočtem. Město bylo několikrát dobývané Římany, 

což si mohou turisté připomenout i na festivalu pořádaného každoročně v polovině září, 

kde uvidí přehlídku historických kostýmů. Dále se zde konají ukázky bitev, které 

probíhaly v minulosti. Dalším oblíbeným místem v Cartageně je historická část zvaná 

158061

32228

65412

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021

Počet turistů
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Casco Antiguo, kde se nachází římské divadlo a starobylá radnice. Oblíbeným výletem, 

který často CK nabízí zdarma je projížďka autobusem po celém poloostrově. Díky malé 

šířce poloostrova jsou krásné výhledy na obě moře. Jako další zajímavost mohou 

účastníci spatřit, když budou projíždět přes padací most Puente del Estacio. Na druhé 

straně poloostrova lze vidět nejjižnější cíp poloostrova Capo de Palos. Účastníci se zde 

mohou kochat krásným výhledem na celý poloostrov, a také zde vidět maják. Mezi 

poslední nabízené výlety patří už poněkud časově náročnější výlet do hlavního města 

provincie Murcia. Cesta autobusem trvá přibližně hodinu a půl, ale za to město nabízí 

krásnou procházku podél řeky Segura a prohlídku historického centra a známé katedrály.  

3.5 Nabídka zájezdů 55+ 

V následující kapitole jsou vybrány tři cestovní kanceláře, které se přímo specializují na 

seniory, a tedy nabízí zájezdy 55+.  

3.5.1 CK Sochor  

CK Sochor je plzeňská cestovní kancelář s tradicí už od roku 1999. Jedná se o cestovní 

kancelář, která zprostředkovává rekreační, turistické, sportovní, poznávací, lázeňské a 

wellness, pobyty pro děti a mládež, děti s rodiči i prarodiči, pro dospělé v aktivním věku, 

pro seniory a důchodce. Cestovní kancelář také pořádá specializované klimatické pobyty 

ve Vysokohorských tatrách, a to díky Nadaci Olgy Havlové Praha a Dětského nadačního 

fondu Plzeň. Cestovní kancelář najdeme na adrese Slovanská třída 7, Plzeň. (Sochor.cz) 

Co se týče zájezdů zprostředkovaných do La Mangy, tak cestovní kancelář nabízí 

ubytování v hotelu Los Delfines a Las Gaviotas. V ceně zájezdu jsou veškeré poplatky, 

které se týkají transportu. Odjezd je zajištěn přímo z Plzně autobusem na letiště do 

Mnichova a následná doprava z letiště v Alicante až do destinace. (Sochor.cz) 

Tabulka 1: Cenová nabídka zájezdu od CK Sochor za rok 2021  

Termín Strava Senioři Dospělí Děti 3 až 11 let Počet dnů 

17.09. – 29.09. All inclusive 27 950 Kč 28 100 Kč 17 800 Kč 13 

17.09. – 29.09 Plná penze 25 650 Kč 25 800 Kč 17 800 Kč 13 

Zdroj: Sochor.cz, zpracováno autorkou  

 



 27 

Tabulka 2: Cenová nabídka zájezdu od CK Sochor pro rok  

Termín Strava Senioři Dospělí Děti 3 až 11 let Počet dnů 

18.09. – 28.09. All inclusive 27 650 Kč 27 800 Kč 18 800 Kč 10 

18.09. – 28.09. Plná penze 24 950 Kč 25 100 Kč 18 800 Kč 10 

Zdroj: Sochor.cz, zpracováno autorkou  

Při srovnání cen zájezdů z minulého roku oproti roku letošnímu, lze vidět, že se nejen 

zkrátila doba zájezdu o tři dny, ale také se zvýšila cena. Příčiny mohou být různé, jako 

například zdražování služeb, jak ve Španělsku, tak v České republice, a to kvůli 

koronavirové krizi, která ovlivňuje nejen ceny služeb, ale také ceny paliv.  

3.5.2 CK Delfín  

Cestovní kancelář byla založena v roce 2001 manželi Ladou a Tomášem Hubkovými, 

nejdříve jako cestovní agentura. Mezi první aktivity spojované s cestovním ruchem, byla 

spolupráce s cestovními kancelářemi a zajišťování delegátského servisu ve Španělsku. 

V roce 2007 se z cestovní agentury stává cestovní kancelář, která své služby ve Španělsku 

rozšiřuje o ubytovací kapacity. V roce 2011 CK spouští program Dovolená pro seniory 

55+, a to pomocí španělského dotačního programu Europe Senior Tourism, a díky tomu 

může vypravit své první charterové lety. Od roku 2015, kdy CK začala organizovat 

zájezdy i do Peru a Thajska, a otevřela pobočku na Praze 1, se stává první, která se 

specializuje na klienty 55+. Rok 2020 byl jako pro většinu CK rokem kritickým, a to 

kvůli koronovirové pandemii, kdy se cestování téměř zastavilo. (Delfintravel.cz) 

Ubytování na La Manze, CK Delfín zprostředkovává pomocí hotelu Izán Cavanna. Ceny 

zájezdů se minulý i tento rok liší podle termínu. Průměrné porovnání cen zájezdů za rok 

2021, a za současný rok 2022 jsou vypsány v následující tabulce. Obecně však lze říct, že 

u zájezdů konaných na úplném začátku a konci sezóny, jsou ceny nižší než v pozdějších 

termínech. (Delfintravel.cz) 
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Tabulka 3: Cenová nabídka zájezdu od CK Delfín za rok 2021 

Termín Počet nocí  Cena Hotel  Strava  

01.09. – 12. 09. 11 nocí 21 490 Kč  Hotel Izán 

Cavanna  

Polopenze  

12.09. – 22.09. 10 nocí 19 090 Kč  Hotel Izán 

Cavanna 

Polopenze 

22.09. – 30. 09. 8 nocí  15 990 Kč Hotel Izán 

Cavanna 

Polopenze 

Zdroj: Delfintravel.cz, zpracováno autorkou  

Termíny za rok 2021 pořádala CK zájezdy pouze v podzimní sezóně, důvodem byla 

přísná omezení v sezóně jarní. Způsob stravovaní je polopenze, která je již zahrnuta 

v ceně. Každý účastník si však může připlatit za plnou penzi. Cena se pohybuje okolo 

2300 Kč. Další možné příplatky jsou například výhled na moře či dětská postýlka. 

(Delfintravel.cz) 

Tabulka 4: Cenová nabídka zájezdu od CK Delfín za rok 2022 

Termín Počet nocí  Cena Hotel  Strava  

 07.06. – 16-06. 9 nocí  17 900 Kč  Hotel Izán 

Cavanna 

Polopenze  

16.06. – 23.06.  7 nocí  16 990 Kč  Hotel Izán 

Cavanna 

Polopenze 

01.09. – 12. 09. 11 nocí 22 490 Kč  Hotel Izán 

Cavanna  

Polopenze  

12.09. – 22.09. 10 nocí 20 090 Kč  Hotel Izán 

Cavanna 

Polopenze 

22.09. – 30. 09. 8 nocí  16 990 Kč Hotel Izán 

Cavanna 

Polopenze 

Zdroj: Delfintravel.cz, zpracováno autorkou  

U cen na internetových stránkách není uváděno, zda se jedná o ceny klasické či o ceny 

pro program senioři 55+. Po zkontaktování CK bylo autorce sděleno, že se jedná o ceny 

pro seniory a že běžný příplatek pro běžného cestujícího je 2500 Kč. Kvůli koronavirové 

krizi a nízké poptávce se CK rozhodla, tento příplatek nezapočítávat. Uváděné ceny jsou 

tedy pro jakékoliv zájemce o zájezd.  
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3.5.3 Quality Tours 

QUALITY TOURS s.r.o. je cestovní kancelář založená v roce 1999 v České republice. 

Dřívější služby cestovní kanceláře byly zprostředkovávat a zajišťovat služby pro 

zahraniční klientelu v České republice a v příhraničí. V roce 2010 byla CK oslovena 

přímo Španělskou vládou o pořádání a organizování dotovaných zájezdů od Španělska 

pro občany 55+ v rámci programu EUROPE SENIOR TOURISM. Jedná se tedy o první 

CK v ČR, která je zaměřena přímo na občany 55+. (Cestovaniproseniory.cz.) 

CK pořádá zájezdy téměř do celého světa, a to například i na Safari do Keni nebo do 

Severní Koreji. Nejvíce vyhledávanou destinací však stále zůstává oblast Mar Menor. Co 

se týče cestování v rámci České republiky, tak CK pořádá relaxační pobyty na Vysočinu, 

do Mariánských Lázní a mnoho dalších. (Cestovaniproseniory.cz.) 

CK Quality Tours pořádá zájezdy v oblasti Mar Menor do dvou hotelů, a to do Los 

Delfines, Los Gaviotas. V roce 2020 nabízela zájezdy také do hotelu do Abiti La Manga 

SPA. Zájezdy jsou nabízeny v trvání 7 nebo 10 nocí. Ceny jsou uvedeny na webových 

stránkách pouze pro Seniory 55+. (Cestovaniproseniory.cz.) 

Tabulka 5: Cenová nabídka zájezdu od CK Quality Tours za rok 2021 

Termín Počet nocí  Cenový průměr 

29.05. – 08.06.   10 dnů 17 290 Kč  

08.06, 15.06., 22.06. 7 nocí 17 357 Kč  

27.8, 03.09., 10.09., 

17.09., 24.09., 01.10. 

7 nocí 16 490 Kč  Pokud se jedná o zájezdy na 

10 nocí, cena se v průměru 

zvedne o 4000 Kč za celý 

zájezd.  

Zdroj: Cestovaniproseniory.cz, zpracováno autorkou  

Co se týče zájezdů konaných v roce 2022, tak po zkontaktování CK bylo sděleno, že kvůli 

koronavirové krizi a nestálých podmínkách, byla nucena CK všechny zájezdy pořádané 

do Španělska na rok 2022 zrušit. Dalším důvodem je prý i nízká účast a nízký zájem o 

zájezdy. CK se však chystá připravovat zájezdy již na rok 2023, jelikož Španělsko 

konkrétněji Mar Menor nechtějí jako destinaci ztratit.  
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3.6 Nabídka hotelů  

Celková nabídka ubytování v oblastí Mar Menor je velice bohatá. Turisté si mohou 

vybírat z několika desítek hotelů s různým počtem hvězdiček, dále z apartmánů, kterých 

se na poloostrově nachází stovky. Milovníci přírody a nenáročného ubytování si mohou 

zvolit jako ubytování místní kemp, kde se ubytují v auto karavanech, které si lze na místě 

zapůjčit. V další kapitole jsou vybrány některé z nejznámějších hotelů poloostrova.  

3.6.1 Hotel Los Delfines, Los Gaviotas 

Hotel Los Delfines je 4 hvězdičkový hotel nacházející se na 1 km poloostrova. Hotel je 

charakteristický svým tvarem, jelikož je postaven do tvaru pyramidy. Nachází se zhruba 

100 metrů od moře Mar Menor a přibližně 50 metrů od moře Středozemního. Hotel 

disponuje 157 pokoji a byl renovován v roce 2018. (Sonia María Mato Sánchez, 2019) 

Hotel Las Gaviotas se nachází v blízkosti hotelu Los Delfines, oba hotely totiž patří do 

rodinné firmy Hotelania. Hotel disponuje 105 pokoji a nabízí krásný výhled na obě 

moře, která jsou v blízkosti hotelu. (Sonia María Mato Sánchez, 2019) 

3.6.2 Hotel Entremares 

Jedná se o nejstarší hotelový komplex na poloostrově. Byl postavěný již 8. července 1966. 

Hotel se nachází na 1 km poloostrova. Disponuje rozlohou 17 000 m2 a najdeme v něm 

112 pokojů. Hotel se nachází na privilegovaném místě, jelikož přímo od bazénu se 

návštěvníci dostanou na pláž, která se nachází přímo před hotelem. (Sonia María Mato 

Sánchez, 2019) 

3.6.3 Hotel Cavana  

Hotel, který byl na poloostrově v pořadí otevřený jako třetí, vděčí za název manželce 

(Magdalena Cavanna) Tomáse Maestre Aznara, který podporoval rozvoj cestovního 

ruchu. Hotel má kapacitu 427 pokojů a je součástí hotelového řetězce Izan Hoteles. (Sonia 

María Mato Sánchez, 2019) 

3.6.4 Hotel Roc Doublemar  

Hotel, který byl založen v roce 1978 je čtvrtým v pořadí postavených hotelů na 

poloostrově, a také zde najdeme jedno z prvních autorizovaných kasin ve Španělsku. 
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Nachází se na 7 km a patří mallorskému hotelovému řetězci ROC. (Sonia María Mato 

Sánchez, 2019) 

3.7 Výzkum  

Cílem výzkumu bylo porovnat kvalitu služeb cestovních kanceláří, které nabízejí zájezdy 

do zkoumané oblasti, organizace zájezdu, cenová nabídka. Dále porovnat zkoumané 

ubytovací zařízení, jejich přístup ke klientům a posledním cílem atraktivnost dané oblasti.  

3.7.1 Způsob získávání informací a výběr respondentů  

Informace získávala autorka pomocí strukturovaných rozhovorů, které probíhaly 

v období od 1. 2. do 28. 2. 2022. Bylo využíváno jak online formy, tedy hovory pomocí 

internetové platformy, tak hovory pomocí mobilního telefonu a v jednom případě bylo 

využito i osobního setkání s dotazovanými. Všechny hovory byly po předchozí domluvě 

a schválení dotazovaných nahrávány na diktafon a respondenti byli obeznámeni, že 

získané informace poslouží jen pro účely bakalářské práce. V rozhovoru bylo použito 

předem připravených 10 otázek, ale autorka se v průběhu rozhovoru snažila reagovat na 

odpovědi samotných respondentů. Otázky byly sestavené tak, aby bylo možné získat co 

nejvíce informací, pocity z daného zájezdu a aby měl každý z respondentů možnost 

vyjádřit svůj názor a dojem.  

Délka rozhovorů byla u každého z respondentů individuální. V průměru se však jednalo 

o zhruba dvaceti minutový rozhovor, ale záleželo na aktuálním rozpoložení respondentů.  

Respondenty autorka volila po předem zjištěné informaci, že jako senioři využili 

programu 55+ a navštívili zkoumanou oblast. Aby tedy mohli být součástí rozhovoru, 

museli splňovat zmíněná kritéria. Jednalo se o 4 páry dvojic, které navštívili v posledních 

letech oblast Mar Menor. Jednotlivé páry se mezi sebou neznají a do dané oblasti 

necestovali spolu. Autorka se i snažila, aby každý z dotazovaných párů navštívil v oblasti 

jiný hotel a každý využíval jinou cestovní kancelář. Pouze v jednom případě se stalo to, 

že dva páry navštívili stejný hotel, kde získané výsledky budou porovnány.  
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3.7.2 Představení respondentů  

Pár číslo 1 

Pár číslo 1 navštívil poprvé La Mangu v roce 2016, kde využili služby cestovní kanceláře 

Quality Tours. Jedná se o pár žijící v Plzni a v době, kdy se účastnili zájezdu, tak splňovali 

podmínku, že byli starší 55 let. Od roku 2017 navštěvují La Mangu každý rok, jen tedy 

ne přes cestovní kancelář, ale po vlastní ose. Ubytovaní jsou v apartmánech Tesy a délka 

zájezdu je 18 dní. Pro tuhle variantu se rozhodli hlavně z důvodu délky zájezdu, a také 

kvůli ceně, která je výrazněji nižší. Dalším důvodem bylo to, že si mohou organizovat 

čas, jak oni chtějí. Například jít si na večeři, kdy sami chtějí a nemuset řešit, že večeře 

začínají v daný čas.  

Pár číslo 2 

Jedná se o manželský pár žijící ve městě nedaleko Plzně. La Mangu navštívili poprvé 

v roce 2017, a pak v roce 2018. Jeden z nich v době zájezdu nebyl starší 55 let, proto jel 

jako doprovod, což dotační program umožnuje. V obou případech cestovali jako velká 

parta. Poprvé jelo 6 lidí a podruhé se k nim přidali ještě dva účastníci. Navštívit La Mangu 

plánují i v následujících letech.  

Pár číslo 3 

Pár číslo 3 je pár, který také splňoval podmínku cestovatelského programu 55+ jen na 

půl. Kde manžel byl starší 55 let a jeho manželka jela tedy jako doprovod. Do dalších let 

zvažují navštívit La Mangu znovu, a to jak se stejnou cestovní kanceláří, tak i do stejného 

hotelu.  

Pár číslo 4 

Jedná se o pár, který žije v Plzni a do La Mangy se podíval díky svým známým, kteří jim 

destinaci doporučili. La Mangu navštívili hlavně kvůli kožním zdravotním problémům, 

které se po návratu velice zlepšily. La Mangu plánují navštívit znovu, ale už na delší 

dobu, jelikož 7 nocí je pro ně málo.   
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3.8 Zpracování dat  

Rozhovory byly nejprve přepsány z hlasové podoby do podoby písemné a v následující 

kapitole budou porovnány všechny odpovědi respondentů na pokládané otázky.  

Otázka č. 1.: Proč jste si právě vybrali cestování díky programu 55+? Lákala vás cena 

zájezdu nebo spíše podmínky, které CK nabízí? Popřípadě co to bylo za podmínky.  

Pár číslo 1 odpověděl, že hlavním důvodem, proč si vybral zájezd 55+, byla cena. Pár i 

tušil, že zájezd, který si kupuje je dotovaný z fondů Evropské unie. Dalším důvodem, byl 

předešlý vztah ke Španělsku, kde pár již dříve navštívil sever Španělska, přesněji oblast 

Costa Brava, která je z důvodu špatného výběru místa příliš nenadchla, proto chtěli 

poznat i jižnější část Španělska. „Lákala nás i samotná země, protože jsme tam nebyli 

zhruba 15 let, a to jsme byli na severu na Costa Brava, a chtěli jsme poznat i jih 

Španělska“. Podmínky pro částečně dotovaný zájezd splňovali oba účastníci zájezdu, 

jelikož již byli v důchodovém věku.  

Pár číslo 2 měl podobný důvod cesty do La Mangy, jako pár předešlý. Jednalo se 

především o cenu, a dalším důvodem bylo doporučení známých, kteří tuhle oblast již 

dříve navštívili, a to také díky programu 55+. U toho páru podmínky pro splnění cestování 

55+, splňoval pouze jeden z páru, a to manžel. Jelikož fond tuhle možnost dovoluje, může 

si vzít každý účastník s sebou jednu osobu jako doprovod.  

Pár číslo 3 si zvolil zájezd, také kvůli nižší ceně oproti běžnému zájezdu. Podmínky pro 

využití slevy z fondu Evropské unie splňoval také pouze jeden z účastníků. Druhého 

z páru měl s sebou jako doprovod. „Manžel je vlastně už senior, takže pro něj platila ta 

sleva a já jsem mohla jet jako doprovod. Bylo to nějak tak v těch podmínkách, že jednoho 

člověka si může vzít jako doprovod, takže jsme toho využili.“ 

Odpověď páru číslo 4 byla poněkud zajímavá, jelikož jako jediný pár z dotazovaných 

nevěděl o možné slevě na zájezd pro osoby starší 55+. „Chtěli jsme La Mangu navštívit, 

tak jako tak, a když nám paní v cestovce řekla, že máme slevu, tak jsme byli rádi.“. O 

podmínkách, které musí splňovat je informovala pracovnice v cestovní kanceláři, kde 

zájezd pár objednával. Podmínku starší 55 let a více splňovali oba z páru.  
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Odpovědi všech dotazovaných párů byly více méně shodné. Jako nejčastější důvod pro 

výběr zájezdu uváděli cenu. Je zřejmé, že tuhle možnost cestovat “levněji“ využívá stále 

více a informovanost o této možnosti je poměrně veliká. Pouze jeden pár nevěděl o této 

možnosti dotovaného zájezdu. Lze také říct, že díky této možnosti se do oblasti Mar 

Menor dostává více turistů, což vede k podpoře Španělské ekonomiky. Pokud hovoříme 

přímo o cenách zájezdu, zájezdy 55+ se ve většině případů pohybují až o několik tisíc 

levněji než klasické zájezdy.  

Otázka č. 2.: Jakým důvodem byl výběr destinace La Manga, a jak jste se o La Manze 

dozvěděli?  

Pár číslo 1 měl důvod výběru specifický, a to chuť a zájem poznat jih Španělska. U La 

Mangy byl důvod výběru doporučení od rodiny, která danou oblasti navštěvuje. 

„Reference jsme měli velice kladné, od rodiny, která La Mangu navštěvuje pravidelně, 

jen tedy nejezdí do hotelu, ale jsou ubytovaní v apartmánech. Ale rodinu velice dobře 

známe, takže jsme jim věřili a jeli jsme, a jsme za to rádi.“ Jak už pár zmínil v otázce 

číslo 1 sever Španělska, který navštívil, se jim moc nelíbil. „Když jsme byli na tom severu, 

tak tam se nám až tolik nelíbilo. Ten sever je poměrně drsný, u pláže nám jezdil vlak, 

letovisko nebylo úplně dobře položený.“  

Pár číslo 2 se o La Manze dozvěděl od otce autorky práce, který se svou rodinou 

pravidelně La Mangu navštěvuje. Zajímavou odpovědí bylo, že se u páru jednalo o jejich 

první let. Další informace, které je zajímaly o destinaci, se dozvěděli prostřednictvím 

internetových stránek, a pak přímo v cestovní kanceláři.  

Pár číslo 3 uvedl, že se o destinaci dozvěděl od známých, kteří oblast navštěvují. Nejezdí 

však do hotelu, ale jako ubytovací zařízení volí apartmány. Jako další důvod výběru 

uvedli „S manželem máme špatné klouby už a La Manga byla právě vyhlášená tím léčivým 

bahnem, takže po doporučení známých jsme to chtěli taky vyzkoušet, protože oni si to 

velice chválí.“   

Důvodem páru číslo 4 byla hlavně motivace od známých, kteří do La Mangy jezdí a pár 

jel s nimi. Od známých se dozvěděli, že oblast Mar Menor je proslulá a vyhlášená svými 

bahenními lázněmi, což pár velice ocenil, jelikož jeden člen z páru trpí na kožní 

problémy, konkrétněji na lupénku. „…. Že si tam léčí klouby a kožní problémy v bahenní 
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koupeli, což u nás to byl další důvod proč jet, jelikož manžel trpí lupénkou, která se mu 

tedy po návštěvě La Mangy dost zlepšila.“ 

Co se týče informovanosti o dané oblasti, lze říct, že se účastnící ve všech případech o La 

Manze dozvěděli přímo od známých. Tyto recenze lze považovat za ty nejlepší, jelikož 

se neočekává, že by přátelé svým známým doporučili něco špatného, něco, co jim 

samotným nevyhovuje. Na druhou stranu každému člověku vyhovuje něco jiného.  

Důvody, proč si vybrali tuto oblast, byly především zdravotní potíže, kterými respondenti 

trpí.   

Otázka č. 3.: S jakou CK kanceláří jste cestovali, a jaký byl důvod výběru? 

Pár číslo 1 cestoval do La Mangy s cestovní kanceláří Quality Tours. Hlavním důvodem, 

proč zvolili tuhle cestovní kancelář, byla již kladná předešlá zkušenost s cestovkou. 

Dalším důvodem výběru bylo to, že cestovní kancelář v ceně zájezdu nabízela parkování 

na letišti v Praze Ruzyni zdarma, což velice uvítali.  

U páru číslo 2, také zvítězila cestovní kancelář Quality Tours. Pár La Mangu navštívil již 

dvakrát. „No poprvé jsme byli s První cestovní a podruhé jsme jeli s Quality Tours.“ 

Důvodem výběru právě Quality Tours byla kapacita míst, kterou cestovní kancelář 

nabízela, jelikož pár cestoval ještě se čtyřmi dalšími páry, a tento počet míst cestovní 

kancelář První cestovní již nenabízela, jelikož je jednalo o last minute (zájezd kupovaný 

na poslední chvíli).  

Pár číslo 3 volil cestovní kancelář Delfintravel. „A Důvod byl, protože jsme tam našli 

termín, který nám vyhovoval, takže proto. Potřebovali jsme totiž datum hned ze začátku 

června, což cestovka nabízela.“ Recenze o cestovní kanceláři si dohledali pomocí 

rodinných příslušníků na internetových stránkách.   

Specifický výběr cestovní kanceláře měl pár číslo 4, který se rozhodoval především kvůli 

známým, kteří s cestovkou Sochor cestují již dlouhá léta. Další důvod byla poloha 

cestovky, jelikož pár pochází z Plzně, výběr Plzeňské cestovky byla jasná volba, a to i 

kvůli odjezdu autobusu na letiště přímo z Plzně. Kladně ohodnotili i přístup cestovní 

kanceláře „Přístup byl bezvadný, všechno nám vysvětlili, i ty podmínky a ty slevu, kterou 

dostaneme.“  
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Otázka č. 4.: Mohli byste pár větami charakterizovat přístup CK?  

Pár číslo 1, zvolil Quality Tours, z důvodu, že už s cestovní kanceláří cestoval dříve do 

jiných destinací. Přístup také hodnotil kladně, a to hlavně osobní a individuální přístup na 

pobočce.  

Důvodem výběru cestovní kanceláře Quality Tours páru číslo 2, byl, jak už bylo zmíněno 

počet míst. S cestovní kanceláří byl pár naprosto spokojený a další rok s ní zavítal na 

Mallorku. Z rozhovoru lze soudit, že cestovní kancelář se o své klienty opravdu stará, nabízí 

jim stále svojí akční nabídku, má pro své klienty věrnostní klub, kde jim přejí k výročí.  

Pár číslo 3 neměl také s cestovní kanceláří Delfintravel žádný problém. Velice ocenil 

přístup cestovky, a to hlavně kvůli poskytnutí dostatku informací ohledně zájezdu. Všechny 

potřebné informace jim cestovní kancelář poskytla v papírové podobě. Byla jim také 

představená destinace a sděleny podmínky, které musí splňovat, aby mohli cestovat 

s programem 55+.  

Poslední pár hodnotil přístup také velice kladně. Stručně charakterizoval i přístup delegáta 

v průběhu cesty, který byl také v naprostém pořádku. Jediné, co pár považoval za negativní, 

bylo, že cestovní kancelář Sochor nenabízela lety z Prahy, ale pouze z Mnichova. „V Plzni 

jsme nastoupili do autobusu, jen tedy ta cesta do Mnichova byla dlouhá, škoda, že cestovka 

nenabízí lety i z Prahy, ale dalo se to zvládnout, a stálo to za to.“ 

Otázky s číslem 3 a 4 byly pokládány s dotazem na výběr cestovní kanceláře, a to z důvodu 

zjistit, jakým způsobem senioři volí cestovní kanceláře. Jak se uvádí v teoretické části, 

senioři neradi riskují a spíše volí již osvědčené cestovky, a také dávají na recenze a 

doporučení od známých, proto je velice důležité pro cestovní kanceláře udělat na své 

cestující již dobrý první dojem, aby se k nim klienti stále a opakovaně vraceli. Důležitou 

roli hraje také přístup cestovní kanceláře, a to hlavně v oblasti sdělení důležitých informací. 

Senioři všechno rádi vědí s větším předstihem. Důležitým bodem je nejen udělat dobrý 

první dojem, ale také si své stávající klienty udržet, a to například nabízení různých slev na 

příští zájezdy nebo jak uvedl pár číslo 2, zasílání přání k narozeninám a informace k nabídce 

zájezdů.  
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Otázka č. 5.: Jak probíhala cesta do a z destinace? Byli jste spokojeni s organizací CK? 

Pár číslo 1 odpovídal na tuhle otázku kladně, že jejich cesta probíhala bez problémů. Zmínil 

také předešlou zkušenost s cestovní kanceláří Quality tours. Jednalo se o poznatek 

z dovolené z Kypru. „Akorát jsme měli jednou problém, když jsme byli jednou s Quality 

tours na Kypru, tak tam nám nedali hotel, který jsme měli vybraný, ale nakonec jsme dostali 

ještě o jednu hvězdu lepší hotel, takže nás nenechali na holičkách. Problém bleskově vyřešili 

a byli jsme spokojení.“ 

Pár číslo 2 popsal cestu důkladněji. Zmínil, že je cestovní kancelář rozdělila do několika 

skupin, ze kterých mířili z letiště na hotel. Let byl pro ně zážitek, a to z důvodu, že pár letěl 

poprvé.  Cestovní kancelář pořádala charterové lety přímo z Prahy na vojenské letiště San 

Javier v provincii Murcia, což je nejbližší letiště. Odtud cesta trvá na samotný poloostrov 

zhruba hodinu jízdy autobusem. 

Pár číslo 3 měl stejně jako předešlý pár let z Prahy na letiště v San Javieru. Rozdílem bylo, 

že už měl zkušenosti s létáním, takže to pro něj nebyla žádná novinka. Při cestě z letiště na 

La Mangu je delegátka informovala o samotném hotelu, a také jim sdělila informace týkající 

se poloostrova. 

Poslední pár cestu nehodnotil příliš kladně. Jak už zmínil v předešlé otázce, cestovní 

kancelář nabízela lety z Mnichova do Alicante, což je letiště nacházející se v provincii 

Alicante, a ležící zhruba 2 a půl hodiny od poloostrova. Jako kladnou věc pár považovat to, 

že let byl ve večerních hodinách a samotná cesta autobusem tedy poté utíkala rychleji 

z důvodu únavy páru. Organizaci cesty by ale jinak pár hodnotil kladně, a dalším bonusem 

pro pár, bylo to, že cestoval se známými, kteří destinaci dobře znají.  

Důvodem položení této otázky, chtěla autorka práce zjistit, zda se cestovní kanceláře 

v průběhu cesty starají o své klienty. Z odpovědí respondentů lze řící, že vybrané cestovní 

kanceláře svůj úkol plní dobře. U pořádání seniorských zájezdů je důležitá organizace a 

spořádanost. Je velice důležité, aby se celá skupina držela pohromadě, a to z důvodu toho, 

že spousta seniorů nezná cizí jazyk dané země, proto v případě, kdyby došlo k oddálení 

seniora od skupiny, mohl by se vyskytnout problém v podobě jazykové bariéry. Cestovní 

kanceláře by se také měly snažit vybírat takovou možnost dopravy, která je vhodná právě 

pro seniory. Většina seniorů upřednostní pohodlí od ceny, proto pokud cesta na letiště a 
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následně z letiště trvá déle než samotný let, měla by cestovní kancelář spíše volit jinou 

možnost dopravy.  

Otázka č. 6.: Jak jste byli spojeni s hotelem a přístupem k vám? 

Pár číslo 1 byl ubytovaný v hotelu Los Delfines. Jako celek by hotel hodnotili kladně, ale 

našli pár chyb, nedostatků, které v rozhovoru zmínili. Prvním nedostatkem byla samotný 

pokoj, kde zmiňovali špatně těsnící balkonové dveře v době deště a druhým nedostatkem 

byla chybějící šnůra na prádlo nebo nějaké místo, kde by si mohl pár usušit mokré věci. 

Další nedostatek nebo spíše co by pár ocenil jinak, byla dlouho podávaná večeře. Pár ale 

Španělsko dobře zná, a tak ví, že Španělé večeří spíše až ve večerních hodinách. Naopak 

jako velké plus, co jim hotel nabídnul, byl slovenský personál přímo na recepci hotelu. Práci 

delegátek také zhodnotili velice kladně.  

Pár číslo 2 si už podruhé zvolil hotel Los Gaviotas. Poprvé, když byl v hotelu ubytovaný 

velice se jim tam líbilo, proto při druhé volbě hotelu volili ten stejný. Velice kladně 

hodnotili jak obsluhu, tak i samotný interiér hotelu.  

Hotel Izán Cavana zvolil pár číslo 3. Důvodem volby byla hlavně poloha hotelu, jelikož se 

nachází přímo u moře a nabízí klientům i vlastní pláž. Jako další plus pár ocenil bazén, který 

hotel nabízí. Jako mínus pár hodnotil umístění pokoje, jelikož byli ubytovaní s výhledem 

na parkoviště a na místní restaurace, kde byl každý večer hluk. Proto by pár pro příště 

preferoval orientaci pokoje na druhou stranu anebo pokoj ve vyšším patře. Jinak byl ale pár 

se službami hotelu velice spokojený.  

Pár číslo 4 byl ubytovaný v hotelu Los Delfines. Velice si také chválil polohu hotelu, jelikož 

hotel se nachází zhruba 5 minut od Středozemního moře. Jako veliké plus hotelu pár 

vyzdvihnul místní kuchyni. „Vše bylo výborně dochucené, mohli jsme si toho nabrat, kolik 

jsme chtěli a číšník nám vždycky k tomu donesl nějaké víno“. Pár by hotel velice doporučil 

dalším cestujícím.  

Hotely na La Manze by dotazující hodnotili kladně. Občas se najdou nějaké maličkosti, 

které cestující považují za horší. Co se týče vybavenosti pokoje, hotel by měl seniorům 

nabídnout hlavně praktičnost. Pokoj jinak bude využívat pár okolo 60 let a pár okolo 30 let. 

Senioři si jezdí k moři hlavně odpočinout a dobu, kdy je venku největší horko tráví 

především na hotelovém pokoji, proto je důležité, aby jim pokoj co nejvíce vyhovoval a 
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nabídl, to, co od něj očekávají. Další věcí by měla být poloha pokoje. Pokud se v hotelu 

nenachází výtah, je vhodné, aby senioři byli ubytovaní v přízemí, a to z důvodu zhoršené 

mobility. Orientace pokoje by měla být především na klidnější stranu. Co je naopak 

považováno za veliké plus je český nebo slovenský personál. Cestování může být pro 

nějakého seniora tzv. výstup z komfortní zóny. Lze rozdělit seniory do dvou skupin, a to na 

ty, kteří rádi mění své domácí prostředí za cizí a na druhou skupinu, ti, kteří ocení to, že se 

v cizí zemi mohou cítit jako doma. Proto slovenský personál na recepci je pro hotel 

obrovským bonusem. Co autorka práce považuje poněkud za škodu, je malá nabídka hotelů 

od cestovních kanceláří. Na La Manze se nachází spousty krásných a kvalitních hotelů. 

Cestovní kanceláře nabízí zájezdy jen do části z nich, což je veliká škoda, jak pro hotely, 

tak především pro budoucí klientelu. 

Otázka č. 7.: Jak byste charakterizovali pobyt? Využili jste někdy pomoci delegáta, a pokud 

ano vyhověl vám?  

Pár číslo 1 využil službu delegátek především pro zjištění informací týkající se poloostrova. 

S obdrženými informacemi byl velice spokojený, jelikož je na starosti měla delegátka, která 

žije přímo na poloostrově La Manga.  

Další pár zhodnotil práci delegátky také kladně. Z informací, které sdělil autorce práce, lze 

soudit, že se jednalo o stejnou delegátku, kterou měl i pár číslo 1. Pár číslo 2 se s delegátem 

účastnil jednoho výletu po poloostrově.  

Pár číslo 3, využil služby delegátky na zjištění informací ohledně místních tradic. „No, 

využili jsme ho asi jen jednou, když jsme potřebovali vědět cestu na ty jejich trhy co jsou 

v neděli. Takže to bylo to, když jsme delegátku potřebovali.“ Pár jinak uvedl, že všechny 

potřebné informace jim již byly řečeny v době cesty z letiště na hotel.  

Poslední dotazovaný pár služby delegátky při svém pobytu nevyužil vůbec. Důvodem bylo 

to, že pár cestoval se známými, kteří místní prostředí dobře znají, takže se dotazovali 

především jich.  

Co se týče práce delegáta a péče o své cestující je u seniorů o něco důležitější než u běžných 

klientů. Senioři mají rádi, když ví, že se na někoho mohou spolehnout, a to hlavně v zemi, 

kde nikoho neznají. Jako veliké plus je u cestovek, které nabízí služby delegátek přímo 
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žijící v dané destinaci. Delegátky už tak danou destinaci velice dobře znají a mohou tak 

nejen seniorům poradit, ale také doporučit například nějaké místní tradice apod.  

Otázka č. 8.: Využili jste z některých nabídek z výletu? A pokud ano, byli jste spokojení?  

Pár číslo 1 se zúčastnil pouze dvou výletů, které cestovní kancelář nabízela v ceně zájezdu. 

První výlet byl na nejjižnější bod poloostrova, a to Cabo de Palos a druhý výlet byla 

projížďka po celém poloostrově až na samotný jeho konec. Důvodem, proč pár nezvolil 

více výletů, byla délka zájezdu, který zvolili. „No, využili jsme jen jeden z nabízených 

zájezdů, protože 7 dní je hodně krátká doba. Takže jeden výlet jsme si nechali hned na 

začátek.“ 

Pár číslo 2 při své první návštěvě La Mangy se zúčastnil celodenního výletu pod dohledem 

cestovní kanceláře do Cartageny. Druhý rok, co navštívil poloostrov, se pár na výlety 

vydával po vlastní ose. Důvodem bylo to, že po celém poloostrově, a i mimo poloostrov 

jezdí autobusová doprava. Jako další výlet zvolil pár cestu a léčivým bahnem. „A když jsme 

tam byli podruhé, tak protože jsme prvně nenašli to bahno, tak jsme šly, a to bahno na ten 

ostrov s průvodcem. Ale už bychom tedy znovu nešly, protože nás to nějak nezlákalo, chtěly 

jsme to jen vidět. Ale tak jako pak jsme se tomu nasmály, jo, chlapy s námi tedy nešli, ale 

byl to zážitek.“ 

Pár číslo 3, se jako předešlý pár také zúčastnil výletu na Jelení ostrov za léčivým bahnem. 

Ze začátku měl pár z výletu poněkud strach, a to hlavně kvůli tomu, že mají oba problémy 

s chůzí. Nakonec však byli oba z výletu nadšeni a cestu mořem zvládli.  Delegátka šla celou 

dobu výletu s nimi, jak uvedli v rozhovoru. Pár následně zvolil ještě dva výlety. Prvním byl 

již zmíněný výlet na Cabo de Palos, a druhým byl výlet po poloostrově.  

Poslední pár nevyužil z žádného výletu, který cestovní kancelář nabízela. Na výlety se 

však vydali po vlastní ose se známými, se kterými se do La Mangy vydali. První výlet 

zvolili s pomocí místní autobusové dopravy a jednalo se o projížďku po poloostrově a 

druhým výletem byla cesta do starobylé Cartageny. Na příště si ještě pár nechal výlet do 

hlavního města provincie Murcia, jelikož to tento pobyt již nestihli. Pár ještě uvažoval 

nad výletem za léčivým bahnem. Víme, ještě že cestovka nabízela nějaký organizovaný 

výlet na ty bahna, ale to nám známí nedoporučili, že prý se tam jde někudy mořem a to 

nevíme, zda bychom to zvládli, takže jsme si to bahno našli poblíž malého moře.“  
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Jak lze nabídek cestovních kanceláří vidět, nabízejí většinou dva výlety v ceně zájezdu. 

Prvním výletem je projížďka autobusem po celém poloostrově. Druhým nabízeným 

výletem je cesta na Cabo de Palos. Většina seniorů tyto zájezdy využívá. Co se týče 

druhého výletu na Cabo de Palos, jedná se o výlet, kde senioři nevystoupají na samotný 

maják a spíše zůstávají dole a prohlíží si útesy u moře. Cestovní kanceláře také nabízejí 

celodenní výlet do Murcie. Autorka práce se sama zúčastnila výletu do města Murcie a 

z vlastní zkušenosti by konstatovala, že se jedná o poměrně náročný výlet pro některé 

seniory. A to z důvodu vysokých teplot v samotném centru města a také délka cesty y La 

Mangy do Murcie. Senioři také často využívají místní autobusové dopravy. Po celém 

poloostrově jezdí autobus číslo 15, kde jízdenka na libovolný počet zastávek stojí 1,30 

euro. Další možností je jet autobusem číslo 20 přímo do města Cartagena. Někteří senioři 

se na tyto výlety vydají po vlastní ose, a to z důvodu ušetření peněz, jelikož výlety místní 

autobusovou dopravou bývají častěji levnější než výlety organizované cestovními 

kancelářemi.  Existuje pak další typ seniorů, kterých je větší množství, a to jsou senioři, 

kteří se sami na výlet nevydají kvůli strachu, že by se ztratili. Většinou senioři mají rádi 

organizované typy zájezdů, kde přesně vědí, kam mají jít a mají jistotu, že se o ně někdo 

stará, a také, že se nemohou v cizím městě ztratit. 

Otázka č. 9.:  Jakou délku zájezdu jste zvolili, a proč?  

Pár číslo 1 zvolil zájezd na 7 nocí. Důvodem bylo především to, že běžně se účastní zájezdů, 

které mají stejný počet dní. Osobně by však preferovali delší dobu zájezdu.  

Pár číslo 2 se také jako předchozí pár zúčastnil pobytu na 7 nocí. Příště by však zvolil o 

něco delší zájezd, a to alespoň na 10 dní. „… je to lepší, protože něž se rozkoukáme, tak 

jsme letěli domů.“  Po druhé, co pár navštívil La Mangu, poloostrov už znal. „.. už jsme jí 

znali a už jsme si chodili, tak nějak prostě jinak. Už jsme na hotelu nic nepotřebovali, 

všechno jsme už znali, a právě už jsme tam neztráceli tolik času se na něco ptát, něco 

zjišťovat, protože už jsme věděli, kam máme jít a kudy hlavně.“  

Pár číslo 3 nejen že by zvolil delší délku zájezdu, ale také by změnil datum. Pár byl na 

zájezdu na 7 nocí, příště by však zvolil alespoň 10 dní, a také by zvolil datum zájezdu 

v červnu. Příště by však vybrali datum spíše v září, a to kvůli teplotě moře, která v červnu 

bývá nízká.  
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Pár číslo 4 jezdí na 10denní pobyt, což byla pro pár zatím nejdelší dovolená. Příště by však 

zvolil ještě delší doby pobyty a to 14 dní.  

Co se týče délky zájezdů tak senioři poprvé často volí zájezdy na 7 nocí, jedná se totiž o 

nejčastěji nabízenou délku zájezdů, a to hlavně pro destinace více exotické, jako je 

například Egypt či země, kde se cestující nemohou vydat ven ze svého resortu.  

Důvodem volby takové doby zájezdu může být jak cena, tak to že se nechtějí vydat na delší 

dobu od svého domova. Co se však týče rozhovorů, lze vidět, že pokud se senioři již vydají 

na stejné místo po několikáté, preferují už delší dobu zájezdu, a to díky tomu, že už si 

destinace oblíbili, už ví, kam se mají vydat a dovolenou si tak více užívají. V nabídkách 

cestovních kanceláří lze zřídka najít zájezdy do La Mangy na dobu delší, než je 10 nocí. 

Například CK Sochor nabízí pouze jediný zájezd v délce 13 dní CK Delfín v dílce 11 dní, 

což je na množství konaných zájezdů poměrně málo.  

Po krátkém rozhovoru autorky s dětskou lékařkou, která každý rok navštěvuje La Mangu, 

a po prostudování několika článku, lze říci, že ideální doba na dovolenou strávenou u moře 

je 14 dní a více. Je to hlavně kvůli aklimatizaci organismu, kde běžný organismus se 

nestihne přizpůsobit jiným podmínkám tak rychle, a aby se projevili „léčivé“ účinky moře 

a místního vzduchu, je potřeba strávit u moře delší dobu.  

Otázka č.10.: Jak byste celkově zhodnotili zájezd? A navštívili byste La Mangu znovu?  

Celkové zhodnocení dovolené páru číslo 1 bylo pozitivní. V průběhu rozhovoru si destinaci 

velice chválili, a až na pár věcí, si dovolenou velice užili. Jediná věc, která je trochu 

zklamala, bylo počasí, jelikož na datum, které si zvolili, bohužel vyšlo deštivé počasí. Tuhle 

věc, ale nikdo neovlivní. Na konec pár dodal, že kdyby se vyskytnula nějaká zajímavá 

nabídka, do La Mangy by se vydali s cestovkou znovu.  

Pár číslo 2 zhodnotil oba zájezdy, na kterých byli, také velice kladně. Do La Mangy se i 

se svou partou chystají již příští rok. Tento rok ještě pár dovolenou vynechá, a to kvůli 

strachu z Covidu. Jak na koce pár dodal: „Jinak bychom jako to hodnocení dali všechny 

hvězdičky, a to je ten důvod, že jsme se tam vrátili. Kdyby to bylo špatné, tak už tam 

nejedeme.“  

Pár číslo 3 si svoji dovolenou také velice užil, a velice doufá, že až se situace kolem 

Covidu uklidní, tak se do La Mangy vydá znovu.  
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Poslední pár v rozhovoru uvedl, že se do La Mangy chystá již na tento podzim. Jediného, 

čeho se obává, je také situace kolem Covidu.  

Celkově všechny páry svoje dovolené hodnotili velice kladně. Mezi dotazovanými se 

nenašel nikdo, komu by se na La Manze nelíbilo a většina z dvojic by se do destinace vydala 

znovu. Jedná věc, které se obávají je situace kolem Covidu, který se stále objevuje 
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4 Celkové zhodnocení a doporučení 

Cílem rozhovorů bylo zjistit, jaký dojem udělaly cestovní kanceláře na seniory, a jaký 

dojem na ně udělala zkoumaná oblast. Autorka práce se snažila během rozhovorů nejen 

sbírat informace z odpovědí na pokládané otázky, ale také pokládat doplňující otázky a 

sledovat emoce a tón hlasu, kterými dotazovaní hodnotí. Emoce a tón hlasu je při 

hodnocení velice důležitý, protože lze v něm slyšet, jestli účastník zájezdu byl se svou 

dovolenou opravdu spokojený. Celkově může autorka říct, že všechny páry při 

odpovídání na otázky působili velice kladně, mluvili o své dovolené s nadšením, byli 

spokojeni.  

U otázek, kde autorka práce chtěla zjistit, zda by se do La Mangy vydali znovu bylo, jak 

slyšet na hlase, tak i na výrazu z tváří vidět, že jim je poněkud líto, že dovolená skončila, 

ale zároveň se objevovalo nadšení a očekávání na ten okamžik, kdy se do La Mangy 

vydají znovu. Některým to bohužel v minulých rocích překazila a v následujících letech 

ještě překazí pandemie koronaviru. Je logické, že starší lidé se bojí cestovat a většina 

dotazovaných to ve svých rozhovorech i uvedla, že hlavním důvodem, proč teď do La 

Mangy necestují je právě strach z koronaviru.  

Cestovní kanceláře se snaží, co nejvíce informovat své cestujících o aktuální situaci na 

poloostrově prostřednictvím svých webových stránek, což je v dnešní době velice 

důležité. Pokud jim cestovní kancelář neposkytne dostatek informací, mohou se senioři 

obrátit přímo na českou ambasádu v Madridu, kde jim budou ihned poskytnuty aktuální 

informaci o situaci a opatření, která ve Španělsku panují.  

Z pokládaných otázek v celku lze říci, že všichni dotazovaní byli s výběrem své dovelené 

spokojeni a většina se chystá do La Mangy zavítat znovu. 

4.1.1 Doporučení  

V následující kapitole autorka navrhuje některá opatření, kterými lze zlepšit kvalitu 

nabízených služeb cestovních kanceláří pro seniory, ale také jakým způsobem zvýšit 

informovanost o zkoumané oblasti.  

Z poskytnutých rozhovorů vyplývá, že dotazovaní byli spokojeni s přístupem cestovních 

kanceláří. Objevovali pouze tři cestovní kanceláře, a to CK Delfín, CK Sochor a CK 

Quality Tours. Po podrobnějším prozkoumání trhu, je vidět že zájezdy do La Mangy 
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zprostředkovávají velké cestovní kanceláře jako je například CK Fischer. Tyto větší 

cestovní kanceláře mají sjednané smlouvy i s dalšími hotely na poloostrově, což by pro 

menší cestovní kanceláře mohlo být do budoucna ohrožujícím faktorem. Na druhé straně 

CK Fisher a další velké cestovní kanceláře nenabízí zájezdy pro seniory, tedy zájezdy 

dotované španělskou ekonomikou. Zmiňované tři cestovky by se měly, co nejvíce snažit 

rozšířit pokrytí svého trhu a nabízet zájezdy do co nejvíce hotelů, jelikož z většiny 

nabízejí své zájezdy pouze do jednoho hotelu. Hotel Los Delfines, Hotel Izán Cavanna a 

Hotel Gaviotas jsou hotely, které se nacházejí na 1 km poloostrova. Proto by autorka jako 

velikou příležitost cestovních kanceláří do budoucna viděla, snažit se co nejvíce zaměřit 

na zbývající část poloostrova, kde se nachází veliké množství hotelů. Pro seniory by to 

mohla být velice zajímavá nabídka, jelikož se jedná o klidnější část poloostrova a senioři 

by tam měli svoje soukromí. Dalším pozitivním faktorem by byl rozvoj španělské 

ekonomiky.  

Co se týče přístupu cestovních kanceláří ke svým klientům, tak by měly cestovky více 

zapracovat na informovanosti o nabídce zájezdů. Většina dotazovaných jezdí na 

doporučení od svých známých, což je na jednu stranu velice dobré, ale na druhé straně by 

cestovky mohly zlepšit svojí marketingovou propagaci, a to například umisťovat nabídky 

dovolených do nejrůznějších časopisů, do novin. Jako další způsob vidí autorka 

umisťovat televizní spot na hudební stanice, které senioři sledují velice často a mohla by 

se tak zvýšit poptávka po zájezdech.  

Dalším důležitým bodem je následná péče o klienty, kdy je důležité o své klienty udržet 

a mít na ně jako cestovní kancelář dobrý dojem. Senioři si své názory a dojmy často 

sdělují mezi sebou, proto je důležité, pokud se vyskytne nějaký problém, který by mohl 

negativním způsobem ovlivnit „dobré jméno“ cestovky vyřešit ho a navrhnout pro 

seniory taková opatření, aby byli i oni s řešením spokojeni a dál se k cestovní kanceláři 

znovu vraceli.  

Výlety, které cestovní kanceláře nabízejí svým cestujícím, by autorka práce i dotazovaní 

z rozhovoru hodnotili pozitivně. Jedná se především o výlety na nejznámější místa 

v provincii Murcia. Zajímavou možností by bylo vytvoření poznávacích zájezdů v této 

oblasti. Nachází se zde jak spousty známých památek, krásných měst, tak i přírodní 

památky či rezervace a parky. Ať už se jedná například o bahenní lázně v nedalekém San 

Pedru. Tento typ zájezdu by byl spíše vhodnější pro seniory, kteří nemají problém 

s mobilitou, a tedy takový typ zájezdů upřednostňují. Jelikož většina seniorů cestuje 
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především v mimosezonních obdobích, tak tento typ zájezdů je vzhledem k nižším 

teplotám v této době ideální. Pokud by se hovořilo o konkrétnějším návrhu takového 

zajedu, lze do něj zahrnout například město Alicante, kde se nachází po San Javieru 

nejbližší letiště. Dalším místem by mohlo mít město Torrevieja, kde se nachází tzv. 

Laguna rosa, což v překladu znamená Růžové moře. Jedná se o evropský fenomén, za 

kterým se sjíždějí návštěvníci z celého světa.  Pro ještě větší milovníky přírody by mohla 

být zastávka u El salto del Usero. Jedná se o přírodní prostor, kde se nacházejí vodopády. 

V regionu Murcia lze vidět velké množství takových památek, tak by byla škoda 

nepředstavit je dalším návštěvníkům a zkusit takový typ zájezdu vytvořit.  

Délka zájezdu byla asi nejvíce řešenou odpovědí v rozhovoru. Většina dotazovaných si 

ztěžovala na délku svého zájezdu. V odpovědích seniorů, proč nezvolili delší pobyt, byly 

nejčastěji zmiňované dva důvody. Prvním důvodem byla cena, kterou si senioři nemohou 

dovolit a druhým důvodem, že jen málo cestovek nabízí takové zájezdy. Bohužel s cenou 

zájezdů ve většině případů udělat nic nejde. Růst cen zájezdů v dnešní době především 

ovlivňuje cena paliv, a to se jedná o celosvětový problém. Dalším důvodem růstu cen, je 

koronavirová krize, která nejen na celé Španělsko dopadla ve velké míře, proto do 

následující let nelze očekávat zlevnění těchto zájezdů. Jediné řešení, které autorka práce 

navrhuje a které sama preferuje je využívání místo hotelů místní apartmány. Jedná se o 

trh ubytování, které cestovky značně opomíjejí, a to buď z důvodu toho, že to klienti 

nevyhledávají, jelikož v apartmánech nelze zajistit kompletní služby, jakož to stravu a 

další servis. Avšak pro nějaké seniory by to mohla být velice zajímavá nabídka, ať už co 

se týče levnější ceny, tak i možnosti strávení delší doby v dané destinaci.  

Dotazovaný pár číslo jedna už nějakou dobu právě místo hotelu využívá služeb 

apartmánů. Mimo rozhovor uvedl, že důvodem je především cena a také to, že u moře 

může být delší dobu. To že apartmány nenabízí kompletní služby, tak to jim nevadí, 

jelikož si raději uvaří to, na co mají chuť. Jedná se tedy o další příležitost, kterou by mohly 

cestovní kanceláře využít a pracovat s ní, protože zatím žádná cestovní kancelář pobyty 

v apartmánech v La Manze nenabízí.  

4.1.2 Kalkulace zájezdu  

V následující kapitole je navržen a cenově rozepsán týdenní pobyt na La Manze 

v apartmánech Tesy včetně cesty do destinace a zpět. Apartmány Tesy se nacházejí na 
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prvním kilometru poloostrova v blízké vzdáleností obou moří. Jedná se o moderně 

vybavené apartmány s balkónem, s recepcí a s vlastním bazénem.  

Cena zájezdu je kalkulována pro jednu osobu, tak aby byla lépe porovnatelná s cenou 

cestovních kanceláří. Doprava je dle aktuálních cen letecké společnosti Ryanair. 

V případě sestavování cen dopravy cestovní kanceláří se ceny mohou lišit, a to hlavně ve 

využití vyhledávání na B2B úrovni, společného odvozu na letiště a z letiště a další 

poplatky, které si cestovní kancelář účtuje. Jedná se například o poplatek za delegáta 

apod.  

Doprava  

Pro kalkulaci zájezdu zvolila autorka podzimní datum pobytu a to od 19.9. – 26. 9. 2022. 

Jedná se o období mimosezónní, proto cena apartmánu je už o něco nižší. Místo odjezdu 

na letiště by byla zvolena Plzeň. Odtud se senioři vydají vlakem přímo do Pardubic, kde 

dle zjištěných informací, se cena jízdenky pohybuje okolo 300 Kč včetně autobusu 

z vlakového nádraží na letiště. Cena letenky je individuální a liší se podle data zakoupení. 

V současné chvíli se cena na datum zájezdu pohubuje okolo 2000 Kč z Pardubic do 

Alicante a zpáteční letenka je okolo 2500 Kč. Doprava z letiště v Alicante na samotný 

poloostrov La Manga se podle místní dopravy pohybuje okolo 20 euro, v přepočtu 

přibližně 550 Kč v závislosti na aktuálním kurzu. Celkové výdaje za kompletní dopravu 

cesty tam i zpět, by se pohybovaly okolo 6200 Kč za osobu. Cena dopravy, jak už je 

zmíněno v předešlém odstavci je pouze orientační, jelikož cestovní kanceláře by si cenu 

kalkulovaly trochu jinak.  

Tabulka 6: Nepřímé náklady – doprava  

Jednotlivé služby Cena 

Letecká doprava Pardubice – Alicante – Pardubice  4500 Kč/ osoba  

Transfer Plzeň – letiště Pardubice a zpět  300 Kč/osoba  

Transfer letiště Alicante – apartmány Tesy a zpět  550 Kč/osoba 

Celkem za dopravu 6200 Kč/ osoba 

Zdroj: Ryanair.com, zpracováno autorkou  
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Ubytování a stravování  

Co se týče ceny pobytu tak lze vybírat ze dvou možností. Apartmány Tesy totiž nabízí 

dva typy apartmánů, a to pro 2 osoby a pro 4 osoby. Cena apartmánu pro 2 osoby je o 

něco dražší a pohybuje se okolo 329 euro za apartmán, což je v přepočtu cca 8554 Kč. 

Na osobu to tedy vychází 4277 Kč. Pokud by cestující zvolili apartmán pro 4 osoby a jeli 

například se svými známými, pak by cena apartmánu vyšla na 9340 Kč za apartmán, 

v přepočtu tedy 2340 Kč na osobu. Pobyt by cenově vyšel okolo 4277 Kč, pokud by pár 

chtěl být na apartmánu sám, a na 2340 Kč, pokud by v apartmánu byli 4 osoby. Strava 

bohužel není součástí ubytovaní, ale na apartmánech se nachází plně vybavená kuchyň. 

Cena potravin ve Španělsku se pohybuje stejně jako v České republice. Položka strava je 

tedy v kalkulaci zájezdu velice individuální, jelikož každý cestující má jiné návyky na 

stravovaní.  

Tabulka 7: Přímé náklady – ubytování  

Druh pokoje Cena 

Dvojlůžkový 4277 Kč/ osoba 

Čtyřlůžkový 2340 Kč/ osoba 

Zdroj: Tesy.com, zpracováno autorkou  

Tabulka 8: Sestavení prodejní ceny  

Nepřímé náklady Doprava 6200 Kč 

Nepřímé náklady  Služby průvodce 300 Kč 

Přímé náklady Ubytování 2340 Kč 

Náklady na nakoupené služby celkem 8840 Kč 

+ odhad marže 18 % 1592 Kč (18 % z 8 840 Kč) 

Prodejní cena bez DPH 10 432 Kč 

Přenos DPH + 334 Kč 

(21 % z 1592 = 334 Kč) 

Celkem s DPH 10 766 Kč 
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Pojištění CK (2 %) 215 Kč (2 % z 10 766 Kč) 

Celkem prodejní cena 10 981 Kč/osoba  

Zdroj: Zpracováno autorkou  

Po sečtení všech položek by orientační cena zájezdu pro jednu osobu v období od 19. 9. 

do 26. 9. 2022, leteckou dopravou z Pardubic do Alicante vyšla na 10 981 Kč u volby 

ubytování v apartmánu pro 4 osoby. Jedná se tedy o kalkulaci zájezdu bez stravy.  

Pokud porovnáme průměrnou cenu týdenního zájezdu do hotelu, která se pohybuje okolo 

19 000 Kč, lze vidět že cena zájezdu s ubytováním v apartmánech Tesy je značně levnější, 

i když tedy není v zájezdu započítaná strava. Ale nepředpokládá se, že běžný člověk by 

za týden projedl okolo 8000 Kč, proto tato verze ubytování může být do budoucna pro 

cestovní kanceláře, a i pro cestující jako velice dobrá a alternativní volba.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce se věnovala přestavení jednoho z nejvíce poslední dobou 

rostoucích trendů v oblasti cestovního ruchu. Jedná se tedy o seniorský cestovní ruch. 

Práce se v první části věnovala krátkému představení obecného cestovního ruchu, dále 

vyzdvihla nejen základní vlastnosti seniorského cestovního ruchu, ale také jeho specifika. 

Konkrétněji se zaměřila na seniorský cestovní ruch v oblasti Mar Menor.  

Jako hlavní cíl měla autorka porovnat nabídku cestovních kanceláří a atraktivnost 

zkoumané oblasti. Jednalo se o oblast Mar Menor, La Manga na jihovýchodě Španělska. 

Z výsledků šetření je patrné, že nabídka cestovních kanceláří, které nabízejí slevový 

program pro seniory dotovaný od španělské vlády, je na území České republiky poměrně 

bohatá, avšak většina cestovních kanceláří nabízí skoro stejné podmínky zájezdů a ceny.  

Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, na trh se stále více rozšiřují velké cestovní 

kanceláře, což by mohlo být do budoucna pro malé cestovky, které se zaměřují na 

seniorský cestovní ruch kritické. Proto je důležité, aby se malé cestovní kanceláře co 

nejvíce snažili rozšířit trh, a to například pokrýt ubytování ve více hotelech, které je 

v oblasti Mar Menor spousty nebo se snažit využít i mimo hotelového ubytování, jako 

jsou například apartmány, kde autorka navrhla i kalkulaci zájezdu do apartmánů Tesy. 

V návrhové části také autorka zmínila poznávací zájezd, na který se ani jedna z cestovek 

nezaměřuje. Mohla by to být skvělá příležitost, jak se prosadit na trhu cestovních 

kanceláří a seznámit tak více české seniory se španělskými památkami, tak i místní 

kulturou.  

Co se týče celkové atraktivnosti oblasti, tak je díky své poloze nejen pro české seniory, 

ale také pro obyčejného účastníka dovolené vysoká. Jedná se o oblast, kterou lze 

navštěvovat více méně šest měsíců v roce, a to díky své poloze, kde se nachází. Podnební 

podmínky jsou tak příznivé, že koupat v moři se mohou účastnící už od května až do 

listopadu.  
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Rozhovor č. 1 

1. Proč jste si právě vybrali cestování díky programu 55+? Lákala vás cena zájezdu 

nebo spíše podmínky, které CK nabízí? Popřípadě co to bylo za podmínky. 

„Především nás lákala cena, za kterou byl tento pobyt nabízený Tušíme, že byl dotovaný 

z fondů Evropské unie. Lákala nás i samotná země, protože jsme tam nebyli zhruba 15 

let, a to jsme byli na severu na Costa Brava, a chtěli jsme poznat i jih Španělska. Takže 

jak už jsme říkali, lákala nás hlavně ta cena, protože jsme senioři, ale také ty reference. 

Jako podmínky, co si pamatujeme, bylo to, že jeden z nás musí být starší 55 let, což jsme 

byli oba, takže ty podmínky jsme splňovali.  

2. Jakým důvodem byl výběr destinace La Manga, a jak jste se o La Manze dozvěděli?  

„To už jsme vlastně říkali. Hlavním důvodem bylo poznat ten jih Španělska. Reference 

jsme měli velice kladné, od rodiny, která La Mangu navštěvuje pravidelně, jen tedy 

nejezdí do hotelu, ale jsou ubytovaní v apartmánech. Ale rodinu velice dobře známe, 

takže jsme jim věřili a jeli jsme, a jsme za to rádi. Když jsme byli na tom severu, tak tam 

se nám až tolik nelíbilo. Ten sever je poměrně drsný, u pláže nám jezdil vlak, letovisko 

nebylo úplně dobře položený. A tady na tom jihu, je jednak stálý počasí a klídek. A taky 

nás lákalo to mrtvý moře.“ 

3. S jakou CK kanceláří jste cestovali, a jaký byl důvod výběru?  

„Cestovali jsme s Quality Tours, ale tyhle ty pobyty 55+ nabízeli všechny cestovní 

kanceláře, tam byla vlastně ta podmínka Evropský unie, mít všechny ty zájezdy za 

stejnou cenu. A my jsme tak nějak důvěřovali Quality Tours, protože už jsme s nimi asi 

tak šestkrát cestovali a k tomu tam byl jediný bonus, a to bylo, že jsme měli v ceně 

parkování na letišti v Praze Ruzyně. Ale jak říkáme, ty ceny těch zájezdů byly nějak tak 

stejný.“ 

4. Mohli byste pár větami charakterizovat přístup CK?  

„Tak cestovní kancelář, protože jsme s ní už několikrát cestovali, takže ty pracovnice 

na pobočce už nás znali, a byl mezi námi dá se říct i přátelský vztah a byli jsme velmi 

spokojení i na těch předchozích dovolených, protože veškerý věci bylo naprosto 

v pořádku zařízený a nikdy jsme neměli žádný problémy, takže vše probíhalo 

v naprostém pořádku.“ 



 

5. Jak probíhala cesta do a z destinace? Byli jste spokojeni s organizací CK?  

„Jo, bylo to bez problému. Akorát jsme měli jednou problém, když jsme byli jednou 

s Quality Tours na Kypru, tak tam nám nedali hotel, který jsme měli vybraný, ale 

nakonec jsme dostali ještě o jednu hvězdu lepší hotel, takže nás nenechali na holičkách. 

Problém bleskově vyřešili a byl jsem spokojení. Takže s Quality Tours jsme byli 

spokojeni všude.“  

6. Jak jste byli spojeni s hotelem a přístupem k vám? 

„Pokoje odpovídali tomu, co nabízeli. Bylo to tam pěkný a musím říct, když tam přišel 

jednou ten liják, tak dveře na balkón, asi jak netěsnily, tak jsme měli vody a po kolena 

v pokoji. Jinak pěkný, klimatizace. Na recepci Češi nebyli, ale byla tam při našem 

příjezdu Slovenka, a ten Fernando, který je tam pořád. Se Slovenkou, tak s tou jsme 

komunikovali normálně, i ty delegátky, co tam byly, tak jich bylo několik. Akorát na 

jeden problém si vzpomínáme, jak je ten hotel stupňovitý, tak je tam obrovská terasa, a 

není tam žádné místo, kam si pověsit prádlo, plavky. To jsme museli někam tam na 

anténu přivázat šňůrku. No, nikde tam nebylo si usušit prádlo. Ale jinak co se týče 

hotelu, tak tam asi žádný problém nebyl. Jediný, co nám tedy ještě trochu vadilo, bylo 

že večeře byli na naše poměry byla až příliš dlouho. Byla až v 8 hodin večer. Oni to tam 

mají trochu posunutý na ty večerní hodiny, no. Jinak jídlo bylo a přístup a zejména ty 

delegátky, tak ty se tam střídaly a věděli pořád všechno. Každý den tam měly něco jako 

poradu a opravdu se nám věnovaly.“  

7. Jak byste charakterizovali pobyt? Využili jste někdy pomoci delegáta, a pokud ano 

vyhověl vám?  

„No, ptali jsme se na drobný věci, který souvisely s tím poloostrovem. Na to okolí, co 

kde najdeme, protože ta jedna z tich delegátek, tak ta tam trvale žila nebo tam byla 

s manželem, který tam pracoval již několik let, tak nám všechno vždycky zodpověděla. 

Takže nikdy nebyl žádný problém

 

8. Využili jste z některých nabídek z výletu? A pokud ano, byli jste spokojeni?  

„No, využili jsme jen jeden z nabízených zájezdů, protože 7 dní je hodně krátká doba. 

Takže jeden výlet jsme si nechali hned na začátek. Dva krátké výlety, ty byly v ceně. 



 

První byl na ten maják, co že vlastně kousek od hotelu, a pak na ten konce poloostrova, 

to bylo taky v ceně toho poukazu.“ 

9. Jakou délku zájezdu jste zvolili, a proč?  

„Zvolili jsme teď těch 7 nocí. A Zvolili jsme si to, protože jsme takhle jezdili pořád na 

takovou délku zájezdu. Ale osobně se nám líbí delší pobyty.“ 

10. Jak byste celkově zhodnotili zájezd? A navštívili byste La Mangu znovu?  

„Jak už jsme, tak v průběhu nějak mluvili, tak všechno bylo v pořádku, prakticky jsme 

nenarazily na žádný problém, všechno bez problémů. Bylo tedy horší počasí, ale to 

nikdo neovlivní.  A asi když by se naskytla nějaká další zajímavá nabídka, ta bychom 

zvolili opět cestovní kancelář Quality Tours.“ 

Rozhovor č. 2 

1. Proč jste si právě vybrali cestování díky programu 55+? Lákala vás cena zájezdu 

nebo spíše podmínky, které CK nabízí? Popřípadě co to bylo za podmínky. 

„Bylo to hlavně doporučení známých a taky cena toho zájezdu, protože byla přijatelná. 

Z těch podmínek si pamatujeme to, že tam jsme museli splnit vlastně to, aby jeden 

z partnerů byl starší tich 55 let, u nás jeden splňoval a druhého si mohl vzít vlastně jako 

doprovod.“ 

2. Jakým důvodem byl výběr destinace La Manga, a jak jste se o La Manze dozvěděli?  

„Jelikož jsme dobrým kamarádem pana Tůmy (otce autorky práce), tak ten nám La 

Mangu dokonale popsal a doporučil. A vlastně to byl náš úplně první let. Další 

informace jsme se pak dozvěděli o destinaci na internetu, a pak přímo od cestovní 

kanceláře.“  

3. S jakou CK kanceláří jste cestovali, a jaký byl důvod výběru? 

„No, poprvé jsme byli s První cestovní a podruhé jsme jeli s Quality Tours. Poprvé jsme 

vlastně byli v La Manze v roce 2017 a podruhé v roce 2018. A důvod, proč jsme 

napodruhé zvolili Quality Tours, byl ten, že jsme potřebovali 8 míst do jednoho hotelu, 

protože nás jela velká parta a První cestovní takovou možnost už nenabízela, abychom 



 

byly všichni ve stejném hotelu, jelikož jsme zájezd kupovali na poslední chvíli. Takže 

jsme hledali takovou cestovní kancelář, kde nám tich 8 míst zarezervují.“ 

 

4. Mohli byste pár větami charakterizovat přístup CK?  

„Úžasný, úžasný, úžasný. Mluvíme tedy o té Quality Tours. Byla s nimi velice krásná 

spolupráce, dodneška nám přejou k narozeninám, protože jsme byli jejich klienti, 

posílají nám stále nabídky zájezdů a pak jsme s nimi vlastně ještě letěli na Mallorku, 

takže s nimi byla spolupráce naprosto úžasná. Příjemný, všechno nám vysvětlili, 

všechno jsme měli v mailu popsaný, prostě všechno klaplo.“  

5. Jak probíhala cesta do a z destinace? Byli jste spokojeni s organizací CK?  

„Ano, bylo to na několik skupin. Vlastně celý letadlo těch 155 lidí mířilo do toho hotelu 

Gaviatosu a pak si nás rozdělili do autobusů podle jednotlivých skupin, nikde jsme 

nečekali, všechno bylo v naprostém pořádku. Tenkrát jsme ještě přistávali na tom 

vojenským letišti v San Javier v Murcii. A pak jsme jeli asi tak hodinu autobusem na tu 

La Mangu. Na to že jsme letěli úplně prvně, tak nám vše vysvětlili a popsali.“  

6. Jak jste byli spojeni s hotelem a přístupem k vám? 

„Velice dobře. Byli jsme ubytovaní vlastně oba pobyty v Gaviatosu. A Gaviatos jsme 

chtěli i podruhé, protože už jsme to tam znali a je to hezký hotel, obsluha, a personál 

bezvadný. Poprvé jsme vlastně jeli, tam kam nám určili a podruhé už jsme preferovali 

ten Gaviotas.“  

7. Jak byste charakterizovali pobyt? Využili jste někdy pomoci delegáta, a pokud ano 

vyhověl vám?  

„S delegátem jsme byli jednou na výletě, ale pak už jsme jeli po vlastní ose. Ta paní 

delegátka, co tam s námi byla, tak ta bydlela přímo na La Manze, kousek od hotelu, 

takže byla k dispozici pořád.“ 

 

8. Využili jste z některých nabídek z výletu? A pokud ano, byli jste spokojeni?  

„Ano, byli jsme na jednom výletě, když jsme tam byli poprvé, a byli jsme v Cartageně 

na tom celodenním výletě. A pak už jsme si tam dělali vlastní výlety, protože tam jak 

jezdí po celém poloostrově ten autobus, tak je to bez problémů. A když jsme tam byli 



 

podruhé, tak protože jsme prvně nenašli to bahno, tak jsme šly, a to bahno na ten ostrov 

s průvodcem. Ale už bychom tedy znovu nešly, protože nás to nějak nezlákalo, chtěly 

jsme to jen vidět. Ale tak jako pak jsme se tomu nasmály, jo, chlapy s námi tedy nešli, 

ale byl to zážitek.“ 

9. Jakou délku zájezdu jste zvolili, a proč?  

„Byli jsme tam na 7 nocí, 8 dní tedy. Ale příště bychom zvolili asi tich 10 dní, je to lepší, 

protože něž se rozkoukáme, tak jsme letěli domů. Proto jsme tu La Mangu zvolili ještě 

jednou pak, a už jsme jí znali a už jsme si chodili, tak nějak prostě jinak. Už jsme na 

hotelu nic nepotřebovali, všechno jsme už znali, a právě už jsme tam neztráceli tolik 

času se na něco ptát, něco zjišťovat, protože už jsme věděli, kam máme jít a kudy 

hlavně.“  

10. Jak byste celkově zhodnotili zájezd? A navštívili byste La Mangu znovu? 

„Chystáme se tam příští rok, jestli situace dovolí. Letos jsme řekli, že to ještě radši 

necháme být, aby ten Covid trochu ještě ustal a příští rok už zase plánují i ta parta lidí, 

co tam s námi byly, že by jeli taky. Jinak bychom jako to hodnocení dali všechny 

hvězdičky, a to je ten důvod, že jsme se tam vrátili. Kdyby to bylo špatné, tak už tam 

nejedeme.“ 

Rozhovor č. 3 

1. Proč jste si právě vybrali cestování díky programu 55+? Lákala vás cena zájezdu 

nebo spíše podmínky, které CK nabízí? Popřípadě co to bylo za podmínky.  

„Ano, hlavním důvodem byla ta cena no. Manžel je vlastně už senior, takže pro něj 

platila ta sleva a já jsem mohla jet jako doprovod. Bylo to nějak tak v těch 

podmínkách, že jednoho člověka si může vzít jako doprovod, takže jsme toho využili. 

Ale jako ten hlavní důvod byla ta cena, protože je do dost veliká sleva pro nás.“ 

2. Jakým důvodem byl výběr destinace La Manga, a jak jste se o La Manze 

dozvěděli?  

„O La Manze jsem se dozvěděli od známých, kteří tam taky jezdí, jen oni tedy nejezdí 

do hotelu, ale jezdí do apartmánu, což pro nás úplně není, my máme radši ten hotel, 

kde pro nás všechno udělají. A důvodem bylo to, že s manželem máme špatné klouby 



 

už a La Manga byla právě vyhlášená tím léčivým bahnem, takže po doporučení 

známých jsme to chtěli taky vyzkoušet, protože oni si to velice chválí.“ 

3. S jakou CK kanceláří jste cestovali, a jaký byl důvod výběru?  

„Jeli jsme s cestovní kanceláří Delfintravel. A Důvod byl, protože jsme tam našli 

termín, který nám vyhovoval, takže proto. Potřebovali jsme totiž datum hned ze 

začátku června, což cestovka nabízela. Dcera nám našla i nějaké recenze, a bylo to 

vše v pořádku, takže jsme zvolili právě tuhle. Jinak asi žádný jiný důvod jsme neměli.“ 

4. Mohli byste pár větami charakterizovat přístup CK?  

„Skvělý, neměli jsme žádný problém, co si tak vzpomínáme. Veškeré informace nám 

dali v papírové podobně, takže to bylo skvělé, protože my úplně nejsme na ty počítače 

a moc s tím neumíme. Mohli jsem si v cestovce prohlédnou v katalogu, do jakého 

hotelu jedeme a co nás tam čeká. Takže za nás opravdu bez úplnému, všechny 

podmínky nám řekla paní, u které jsme zájezd kupovali, řekla nám něco o těch 

podmínkách toho cestování 55 plus, ale ty mi jsme splňovali. Takže skvělý.“ 

5. Jak probíhala cesta do a z destinace? Byli jste spokojeni s organizací CK?  

„No, nás vlastně na letiště odvezla dcera a letěli jsme z Prahy. Let byl v pořádku, my 

už jsme zcestovalí, takže jsme věděli, co nás čeká. Přiletěli jsme do toho San Javieru, 

kde si nás rozdělili na nějaké skupiny, asi podle hotelů, a jeli jsme autobusem na 

místo. Po cestě nám delegátka říkala ještě nějaké informace, co se týkali La Mangy, 

a taky něco k hotelu. Jinak organizace byla naprosto v pořádku.“ 

6. Jak jste byli spojeni s hotelem a přístupem k vám? 

„Hotel byl naprosto v pořádku. My už jsme vlastně jak vypadá věděli z cestovky, ale 

byli jsme spokojení. Hotel byl přímo u pláže toho mrtvého moře, takže cesta na pláž 

nám netrvala ani 5 minut. Další, co jsme ocenili byl bazén, který byl přímo v hotelu, 

kam jsme tedy zas tak moc často nechodili, ale oproti moři to byla příjemná změna. 

Jinak personál byl v pořádku. Jediný, co bychom asi na příště chtěli změnit, je pokoj, 

který jsme měli na druhou stranu od moře, a výhled byl přímo na parkoviště a na plno 

restauraci, takže každý večer tam byl hluk, ale to se dalo vydržet. Jen pro příště 

bychom preferovali tedy buď výhled na druhou stranu, anebo pokoj ve vyšším patře.“ 

 



 

 

7. Jak byste charakterizovali pobyt? Využili jste někdy pomoci delegáta, a pokud 

ano vyhověl vám?  

„No, využili jsme ho asi jen jednou, když jsme potřebovali vědět cestu na ty jejich trhy 

co jsou v neděli. Takže to bylo to, když jsme delegátku potřebovali. Jinak jsem se na 

ní asi neobraceli. Všechny důležitý informace nám řekla při cestě z letiště.“ 

8. Využili jste z některých nabídek z výletu? A pokud ano, byli jste spokojeni?  

„Ano, byli jsme na tom Jelením ostrově na bahně, ale na začátku jsme z toho měli 

tedy trochu strach, protože jak já, tak i manžel máme docela problémy s chůzi, takže 

jsme měli strach, abychom tu cestu mořem zvládli, ale nakonec to nebylo nijak 

náročné, a dalo se to bez problému projít. Delegátka šla celou dobu s námi. Jinak 

jsme byli ještě na dvou výletech, ale ty byli asi v ceně zájezdu. Jeli jsme projet celý 

ten poloostrov a druhý výlet byl na místní maják, kde teda my jsme nešli až nahoru, 

protože tam bylo spousta schodů.“ 

9. Jakou délku zájezdu jste zvolili, a proč?  

„My jsme byli na 7 nocí, ale je to málo, strašně málo. Příště, jestli pojedeme, tak 

chceme jet na delší dobu, alespoň tich 10 dní. 7 nocí je opravdu málo na to si ta vše 

projít. Ještě tedy příště bychom asi zvolili datum až v tom září, protože takhle ze 

začátku léta bylo to moře docela studený. Takže příště na delší dobu a v září.“ 

10. Jak byste celkově zhodnotili zájezd? A navštívili byste La Mangu znovu?  

„Celkově bychom to zhodnotili jako velice vydařenou dovolenou. Moc se nám tam 

líbilo a chceme se tam co nejdříve podívat, i když se teď trochu bojíme té Korony, tak 

snad se to co nejdříve uklidní a my znovu vyrazíme.“ 

Rozhovor č. 4 

1. Proč jste si právě vybrali cestování díky programu 55+? Lákala vás cena zájezdu 

nebo spíše podmínky, které CK nabízí? Popřípadě co to bylo za podmínky.  

„Nikdy předtím jsme o programu 55+ a o tom, že bychom mohli jako důchodci mít 

nějaké slevy neslyšeli. Chtěli jsme La Mangu navštívit, tak jako tak, a když nám paní 



 

v cestovce řekla, že máme slevu, tak jsme byli rádi. Byly to podmínky, že musíme být 

starší 55 let, nebo jestli si dobře vzpomínám, tak stačilo, aby byl jeden z dvojice starší 

55 let.“ 

2. Jakým důvodem byl výběr destinace La Manga, a jak jste se o La Manze 

dozvěděli?  

„Od známých, kteří La Mangu navštěvují každý rok, vlastně jsme tam jeli s nimi. 

Vždycky když se odtamtud vrátili, tak nám o tom básnili, jak je to tam krásné, moře, 

počasí a že si tam léčí klouby a kožní problémy v bahenní koupeli, což u nás to byl 

další důvod proč jet, jelikož manžel trpí lupénkou, která se mu tedy po návštěvě La 

Mangy dost zlepšila.“ 

3. S jakou CK kanceláří jste cestovali, a jaký byl důvod výběru?  

„Známí jsou jako my z Plzně, takže jsme jeli s plzeňskou cestovní kanceláří Sochor. 

Oni mají cestovku kousek od našeho bytu, takže jsme tam jen zašli a objednali. Přístup 

byl bezvadný, všechno nám vysvětlili, i ty podmínky a ty slevu, kterou dostaneme. A 

navíc bylo dobré to, že odjezd byl přímo z Plzně, takže jsme nemuseli nikoho 

otravovat, aby nás někam odvezl. Jinak další důvod jsme neměli, známí byli s touhle 

cestovkou spokojeni, tak jsme jeli taky.“ 

4. Mohli byste pár větami charakterizovat přístup CK?  

„Řekli bychom, že všechno bylo v naprostém pořádku. Dobře se o nás starali. V Plzni 

jsme nastoupili do autobusu, je tedy ta cesta do Mnichova byla dlouhá, škoda, že 

cestovka nenabízí lety i z Prahy, ale dalo se to zvládnout, a stálo to za to. Na letišti si 

nás paní delegátka hlídala, abychom se nikam netratili, no a pak jsme letěli.“  

5. Jak probíhala cesta do a z destinace? Byli jste spokojeni s organizací CK?  

„Jak už jsme říkali, ta cesta z Plzně do Mnichova bylo dlouhá. Přisávali jsme do 

Alicante, kde na nás čekal další autobus a pak jsme skoro dvě hodiny jeli do La 

Mangy. Tady už ta cesta utíkala rychleji, protože jsme byli po celém dni unavený. A 

organizace byla v pořádku. Nikdo jsme se nikde neztratili a my, jak jsme jeli se 

známými, tak oni už věděli, kam se má jít.“ 

 



 

6. Jak jste byli spojeni s hotelem a přístupem k vám? 

„Řekli bychom, že bylo asi vše v pořádku. My jsme byli ubytovaní v hotelu Los 

delfines, kde bylo skvělé to, že se nachází kousek od pláže, takže jsme jen přešli silnici 

a byli jsme u moře. Jinak jsme žádný problém neměli, delegátka se o nás starala, 

personál v hotelu byl také v pořádku. Co bychom chtěli zdůraznit, je tedy ta kuchyně 

tam. Vše bylo výborně dochucené, mohli jsme si toho nabrat kolik jsme chtěli a číšník 

nám vždycky k tomu donesl nějaké víno. Takže hotel můžeme určitě doporučit, navíc 

když už jsme tam byli my, tak prý je zrekonstruovaný.“ 

7. Jak byste charakterizovali pobyt? Využili jste někdy pomoci delegáta, a pokud 

ano vyhověl vám?  

„Nijak jsme delegátku nepotřebovali, jelikož ty známí, už se tam vyznají, takže kde, 

co je, a tak nám řekli všechno oni nebo jsme třeba na výlet jeli s nimi.“  

8. Využili jste z některých nabídek z výletu? A pokud ano, byli jste spokojeni?  

„Z nabídky výletů od cestovky jsme nevyužili žádného, ale byli jsme na pár výletech. 

Se známými jsme jeli místním autobusem, který jezdí po celém poloostrově a dovezl 

nás až na konec a pak jsme jeli ještě, ale to jiný si myslíme, a to bylo do Cartageny. 

Chtěli jsme se vydat ještě do Murcie, ale na to už nebyl čas, takže to máme v pánu 

příště. Víme, ještě že cestovka nabízela nějaký organizovaný výlet na ty bahna, ale to 

nám známí nedoporučili, že prý se tam jde někudy mořem a to nevíme, zda bychom to 

zvládli, takže jsme si to bahno našli poblíž malého moře.“  

 

9. Jakou délku zájezdu jste zvolil, a proč?  

„Byli jsme tam 10 dní, což byla zatím naše nejdelší dovolená, ale je to málo, příště 

bychom chtěli alespoň na 14 dní. Než se stačíte vzpamatovat, tak jedete domů, což je 

škoda“ 

10. Jak byste celkově zhodnotili zájezd? A navštívili byste La Mangu znovu?  

„Zhodnotili bychom to velice kladně, moc se nám tam líbilo a doufáme že co nejdříve 

se tam podívám znovu. Teď máme trochu strach, co se tam děje, ale chtěli bychom to 

zkusit jet už tenhle rok na podzim, tak uvidíme, jak nám to zdraví, a hlavně situace 

dovolí.“  



 

Abstrakt 

Tůmová, A. (2022). Seniorský cestovní ruch v oblasti Mar Menor (Bakalářská práce), 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Česko.  

Klíčová slova: cestovní ruch, seniorský cestovní ruch, oblast Mar Menor, La Manga 

Tato bakalářská práce je zaměřena na seniorský cestovní ruch, konktrétněji seniorský 

cestovní ruch v oblasti Mar Menor. V práci jsou nejprve popsány znaky jak obecného, 

tak následně i seniorského cestovního ruchu. Následují specifické rozdělení a kategorie 

seniorského cestovního ruchu. V praktické části jsou nejdříve popsány cestovní 

kanceláře, které nabízejí dotované zájezdy pro seniory, následuje představení zkoumané 

oblasti Mar Menor, a také některá zajímavá místa. Nakonec byly vyhotoveny rozhovory 

s účastníky, kteří se zúčastnili dovolené na La Manze. Hlavním cílem této práce bylo 

porovnat nabídky cestovních kanceláří a zjistit atraktivnost dané oblasti. Na konci práce 

byly navrhnuty některá opatření, jak by se mohl zlepšit seniorský cestovní ruch.  

 

  



 

Abstract  

Tůmová, A. (2022). Senior tourism in the Mar Menor area (Bachelor Thesis). University 

of West Bohemia, Faculty of Economics, Czech Republic. 

Key words: tourism, senior tourism, Mar Menor area, La Manga 

 

This final degree project focuses on senior tourism, more specifically on senior tourism 

in the Mar Menor. The work first describes the characteristics of both general tourism and 

senior tourism. The following are specific divisions and categories of senior tourism. The 

practical part first describes the travel agencies that offer subsidized guided tours for the 

elderly, followed by a presentation of the Mar Menor area investigated, as well as some 

places of interest. Finally, interviews were conducted with participants who had 

participated in a vacation in La Manga. The main objective of this work was to compare 

the offers of travel agencies and learn about the attractions of the area. Some measures 

have been proposed to improve senior tourism. 
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