Cestovní informace
Sraz účastníků:

Cestovní pojištění:

Sraz účastníků zájezdu je v pátek 29.6.2018 cca 30 minut před
plánovaným odjezdem autokaru z potvrzeného odjezdového
místa.
Nástupní místo: parkoviště u Domu PZKO ve Stonavě
Odjezd: 13:00 hod.

Kartičku pojištění, která slouží k řešení případných pojistných
událostí obdržíte v den odjezdu u autobusu. Instrukce o
podmínkách pojištění, rozsahu, výši pojistného plnění a pokyny
k postupu při pojistné události najdete v pojistných
podmínkách pro vybrané cestovní pojištění.
Upozornění: při jednorázových návštěvách lékaře nebo při
ošetření malého rozsahu může být požadována hotovostní
úhrada do cca 150,- EUR, kterou Vám pojišťovna proplatí na
základě potvrzení po návratu do vlasti. Pro tento účel
doporučujeme vzít s sebou finanční rezervu.
Nezapomeňte si vzít s sebou kartu pojištěnce (evropský
průkaz).

Doplňující informace k dopravě:
Vaše místo v autokaru Vám sdělí technický průvodce popř. řidič
při nástupu. Během cesty budou uskutečňovány vždy po 3-4
hodinách zdravotní přestávky. Do autokaru Vám doporučujeme
vzít pohodlné oblečení a obuv, podhlavník, jídlo na cestu a
případně i léky proti cestovní nemoci. V autokaru je během
cesty možné zakoupit občerstvení: teplé a chlazené nápoje
např. kávu, čaj, instantní polévku, pivo.
Z bezpečnostních důvodů nemohou sedět děti do 12 let na
předních sedadlech. Své sedadlo musí mít každá osoba i dítě.

Informace o zavazadlech:
Vzhledem k omezenému vnitřnímu prostoru autokaru je třeba
uložit zavazadla do zavazadlového prostoru. Počet zavazadel
je z důvodu kvality, bezpečnosti dopravy a pohodlí klientů
omezen na 1 zavazadlo do 15 kg/os. do úložného prostoru
a 1 příruční zavazadlo na osobu do autobusu. Každý klient je
povinen se před nástupem do autokaru přesvědčit, zda jsou
jeho zavazadla řádně uložena v zavazadlovém prostoru. CK ani
dopravce neručí za eventuální ztrátu zavazadel při nakládání.
Je důležité mít označeny kufry jmenovkou, s vyznačením
pobytového místa.

Příjezd do cíle pobytu:
Příjezd do cíle je v sobotu během dopoledne. Odjezd zpět do
ČR je v sobotu v odpoledních až večerních hodinách - přesný
čas odjezdu bude upřesněn na místě.

Doklady:
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních
členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním
dokladem.

Bezinfekčnost:
Potvrzení o bezinfekčnosti odevzdejte, prosím, před odjezdem
vedoucímu akce.

Reklamace:
Dle reklamačního řádu je zákazník povinen uplatnit reklamaci
včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána
náprava v místě poskytované služby u delegáta (průvodce),
popř. u dodavatele služeb. Uplatnění reklamace na místě
samém umožní odstranění vady okamžitě. Pokud zákazník
vadně nebo neúplně poskytnuté služby na místě nereklamuje a
uplatňuje reklamaci až dodatečně (např. po návratu ze
zájezdu), vystavuje se riziku, že jeho reklamace nebude
uznána.

Další informace:
Naleznete v katalogu nebo na www.ck-dakol.cz
Při koupání doporučujeme vhodné boty do vody.
Dovoz léků je povolen v množství odpovídající osobní potřebě
po dobu nejvýše jednoho měsíce. Léky obsahující opojné látky
lze dovážet v množství určenému k léčení po dobu nejvýše
5 dnů. Ve všech případech se doporučuje mít u sebe lékařskou
dokumentaci, ze které vyplývá potřeba užívání konkrétního
léku.
Zvláštnímu dohledu a povolovacímu řízení podléhá vývoz
předmětů, které mají nebo mohou mít povahu kulturní či
historické památky. To platí zejména pro předměty nacházející
se na mořském dně, u kterých lze předpokládat historickou
hodnotu (zejména všechny vraky lodí a předměty v nich),
jejichž samotný výlov je již sám o sobě zakázán.
Přejeme Vám šťastnou cestu a mnoho krásných zážitků.
CK Dakol

