Všeobecné informace
POJIŠTĚNÍ

NÁSTUPNÍ MÍSTA

1.	V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář ATLANTIKA, spol. s r.o. pojištěna
proti úpadku. Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře. Toto pojištění je již
zahrnuto v ceně zájezdů.

bez příplatku: BRNO, ZNOJMO*/MIKULOV*,
JIHLAVA, PRAHA * platí pouze v případě, že trasa
na hraniční přechod povede přes toto město Další
odjezdová místa dle dohody v cestovní kanceláři.

2.	
Komplexní cestovní (zdravotní) pojištění
není v ceně zájezdů. Doporučujeme, aby si
každý účastník zájezdu uzavřel pojištění
léčebných výloh v zahraničí. V naší CK Vám
můžeme zprostředkovat komplexní cestovní
pojištění od UNION poisťovňa, a.s.
Typ A – cena 36 Kč / os. / den
(děti do 15 let – cena 25 Kč / os. / den)
Rozsah pojištění: pojištění léčebných
výloh v zahraničí do 7.000.000 Kč; pojištění
zavazadel do 18.000 Kč (max. 9.000 Kč / 1 věc);
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví do
2.500.000 Kč; pojištění odpovědnosti za škodu
na majetku do 1.000.000 Kč; úrazové pojištění – trvalé následky úrazu do 180.000 Kč,
smrt v důsledku úrazu do 90.000 Kč; pojištění
zrušení objednaných služeb (80% storno poplatku max. 30.000 Kč / 1 osoba, celkem max.
90.000 Kč); asistenční služba – bez limitu,
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu; pojištění doprovodu; pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb; pojištění
doprovodu; pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla; pojištění opožděného nástupu na zájezd; pojištění zpoždění
hromadného dopravního prostředku; pojištění
nevydařené dovolené.

DOPRAVA AUTOBUSEM
U 7–denních autobusových zájezdů je odjezd
z ČR o den dříve (pátek) a příjezd zpět do ČR
o den později (neděle) než jsou uvedené termíny. Tyto dny jsou určeny k přepravě, nikoliv
k vlastní dovolené.
Autobusová doprava je zajištěna kvalitními
zahraničními autobusy. Klienti z jiných odjezdových míst než z Brna musí počítat s možností přestupů v rámci „svozových“ autobusů.
Taktéž je možný přestup při rozvozech v rámci
jednotlivých středisek.
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vést vždy nejkratším směrem
k hraničnímu přechodu, stejně tak v trasa do
pobytového místa. Přestože má cestovní kancelář zájem na nejkratší možné trase, z důvodu kapacitního vytížení autobusů si vyhrazuje
právo trasu upravit. V některých případech je
možné svážení z nástupních míst mikrobusem,
osobním automobilem, případně proplacením
jízdného linkového autobusu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích (např. z důvodu nízkého počtu účastníků)
svoz zcela zrušit Každý cestující je osobně
odpovědný za dodržování pasových, celních,
zdravotních a dalších předpisů země, do které
cestuje, rovněž tak i platnost svých cestovních
dokladů dle předpisů ČR. Veškeré náklady,
které vzniknou nedodržením těchto předpisů,
nese cestující. K vycestování do států EU lze
kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Současně upozorňujeme,
že děti musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní doklad (pro cesty do států EU).

Cestovní kancelář Atlantika spol. s.r.o.
již 13. rokem sponzoruje GRAND PRIX
v moderní gymnastice TART CUP závod
olympijských nadějí
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Klienti s nástupním místem Praha a Jihlava jsou
ve většině případů sváženi linkovými autobusy
Student Agency do Brna.

VLASTNÍ DOPRAVA
V případě, že klient cestuje na vlastní dopravu,
cestovní kancelář negarantuje volné parkovací
místo před vybranou ubytovací kapacitou. Většina rezidencí v Itálii nemá vlastní parkoviště,
proto je nutné počítat s možností parkování na
veřejném parkovišti, které je zpoplatněno.

LETECKÁ DOPRAVA
Letecká přeprava je zajišťována renomovanými
leteckými společnostmi – charterovou nebo
pravidelnou leteckou přepravou. Na základě
předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké
dopravě si letecké společnosti vyhrazují právo
změny místa odletu, trasy letu, typu letadla a letového plánu a možnost mezipřistání. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě
a nikoliv k vlastní dovolené. Odlet i přílet se může
uskutečnit v kteroukoliv denní i noční dobu. Ke
změnám letových časů může dojít i jen několik
hodin před odletem (např. z důvodu špatného
počasí nebo přetížením vzdušných koridorů). CK
nemůže ovlivnit případné změny dané leteckou
společností. U leteckých zájezdů jsou ceny konečné včetně letištních tax a palivového příplatku (platné k 1.10.2018). CK je oprávněna navýšit
cenu spojenou s leteckou dopravou (palivový
příplatek). Případné navýšení palivového příplatku je stanoveno leteckou společností dle aktuální
ceny paliva a o jeho výši bude klient informován.
Všechny poplatky za změny vč stornopoplatků u
linkových letů jiných než charterových, podléhají
podmínkám dané letecké společnosti.

PLÁŽOVÝ SERVIS
Většina pláží v Itálii je soukromá (placená), cena
za plážový servis (ve většině případů slunečník,
křeslo a lehátko) se liší dle jednotlivých oblastí.
Orientační ceny plážového servisu na vyžádání
v CK. V Řecku není plážový servis povinný. Ceny
dostupné na místě. Všechny poplatky za změny
vč stornopoplatků u linkových letů jiných než
charterových, podléhají podmínkám dané letecké společnosti.

UBYTOVÁNÍ
MONO: 1 místnost se 2–4 lůžky, vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální
zařízení (WC, ve většině případů sprchový kout)
BILO: 1 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská postel, můžou být i 2 oddělená lůžka) nebo
se 3 lůžky, obývací místnost se 1–2, popř. 3 lůžky
(palanda nebo rozkládací gauč), vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální
zařízení (WC, ve většině případů sprchový kout)
TRILO: 2 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská postel, můžou být i 2 oddělená lůžka),
obývací místnost se 2 (palanda nebo rozkládací
gauč), vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení (WC, ve většině
případů sprchový kout)
Důležité upozornění: vybavení veškerých
ubytovacích kapacit se řídí podle zvyklostí v jednotlivých zemích. Cestovní kancelář v žádném

Tiskové chyby vyhrazeny.

případě neodpovídá za velikost pokojů, umístění
nábytku, rozmístění jednotlivých lůžek, velikost
a vybavení koupelen atd. V případě, že budete
mít konkrétní požadavek na složení apartmánu,
prosím obraťte se na cestovní kancelář, rádi Vám
sdělíme přesné informace. Hodnocení ubytovacích kapacit je doporučení CK Atlantika není to
oficiální hodnocení. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je vyznačeno u každého zájezdu
a v popisu zájezdu a je udílena kompetentní
institucí dané země, přičemž hodnocení CK
Atlantika může být zcela odlišné a je označeno
„❂“. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti
v den příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin
a v den odjezdu musí opustit pokoje do 12 hodin,
nezávisle na času příletu/odletu či příjezdu/
odjezdu (v některých ubytovacích zařízeních
již do 10 hodin). Časný příjezd či pozdní odjezd
není důvodem k delšímu používání pokoje. První
a poslední den dovolené je převážně určen na
cestu přepravu – nikoliv k dovolené. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních
partnerů – ubytovatelů v místě pobytu a CK na
něj nemá žádný vliv. Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou pouze ilustrační,
proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen.
Zákazník musí ve výjimečných případech počítat
i s možností změny ubytovací kapacity, a to i na
část pobytu při zachování všech jeho práv vyplývajících z cestovní smlouvy o zájezdu.

POBYTOVÁ TAXA
Pobytová taxa je zavedena ve většině ubytovacích střediscích. Zda–li je již v ceně nebo je
splatná na místě při ubytování je vždy uvedeno
u jednotlivých kapacit „cena zahrnuje“ a „cena
nezahrnuje“. Pakliže pobytová taxa je splatná
a vybírána dle každého nařízení dané země až
v místě pobytu nemůže být tato pobytová taxa
započítána do konečné ceny zájezdu. Tudíž není
v konečné ceně zájezdu. V Itálii je v současné
době zavedena jen v minimálním počtu lokalit/
měst, ale řada dalších o jejím zavedení uvažuje.
Tato pobytová taxa není zahrnuta v ceně pobytu,
výjma kapacit, kde je výslovně napsáno, že cena
pobytovou taxu zahrnuje. Pokud pobytová taxa
v dané lokalitě bude zavedena, budou ji klienti
platit individuálně při příjezdu na místo pobytu.
Tuto skutečnost CK nemůže ovlivnit, vždy záleží
na konkrétních místních podmínkách. Přesné
informace o jednotlivých střediscích budou
uvedeny v pokynech před odjezdem. Předběžné
ceny: cca 0,80 –1,50 EUR / osobu / den, dítě do 12
let ZDARMA.
Od ledna 2018 se v Řecku v každém ubytovacím
zařízení platí pobytová taxa splatná na místě a to
za pokoj a noc. Její výše je dána kategorií ubytovacího zařízení:
Výše poplatku: 
hotel: 1*– 2*: + 0,50 EUR, hotel 3*: + 1,50 EUR,
hotel 4*: + 3 EUR, hotel 5*: + 4 EUR,
apartmány všech kategorií: + 0,50 EUR

CENY
Ceny jsou zpracovány k 31.10. 2018 Pokud by došlo k podstatnému navýšení kurzu měny v době
konání zájezdu, vyhrazuje si CK právo cenu klientovi adekvátně navýšit. CK si vyhrazuje právo
na změny v tomto katalogu, pakliže ji nebyly
známy do uzavírky tohoto katalogu listopad
2018. Tyto změny budou veřejně aktualizovány
na webových stránkách CK Atlantika spol.s.r.o.

