REZERVACE A PRODEJ ZÁJEZDŮ Po - Pá 08:30 - 17:30 NA TEL. 545 213 101
Asistenční klientská linka CK Victoria: + 420 606 370 203
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY POBYTOVÉHO ZÁJEZDU

ITÁLIE
Gargano - Lido del Sole
Camping Stella del Sud * * *

U Jezu 7

UBYTOVÁNÍ
9x Ch 1/4+2

741 01 Nový Jičín

( WC/sprcha,klima fakultati )
Od:

So 15.9.2018

Do:

So 22.9.2018

DELEGÁT CK

KRAUSOVÁ Kateřina
tel.:

NF Střední škola technická

+420 601 209 624

DOPRAVA AUTOBUSEM

Pá 14.9.2018
Nástupní místo: Nový Jičín

Den odjezdu:

čas:

08:30 hod

U Jezu 7 - od školy

Doporučujeme, abyste se dostavili 30 min před odjezdem.
Maximální čekací doba pro opozdilé je 15 minut.

VELVYSLANECTVÍ ČR
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma
Tel.: +390 63609571-3

----

Ne 23.9.2018
Výstupní místo: Nový Jičín (směr Ostrava)

Den návratu:

U Jezu 7 - od školy

CESTOVNÍ DOKLADY
Zkontrolujte si platnost svých cestovních dokladů.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Občan mladší 15ti let musí mít platný vlastní
cestovní doklad.
Občanům jiné státní příslušnosti než ČR doporučujeme, aby si ve vlastním zájmu zkontrolovali vízové podmínky států,
do kterých cestují.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu
vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR. Podrobné informace týkající se
cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/ v sekci „služby pro
veřejnost/rady a služby/osobní doklady" nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí http://www.mzv.cz/.
Cestovní doklady neodkládejte do zavazadlového prostoru, ale mějte je stále u sebe!!
Upozorňujeme, že za jakékoliv zanedbání cestovních formalit cestovní kancelář nenese zodpovědnost.

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Pokud nejste pojištěni u CK Victoria, nezapomeňte si před vycestováním uzavřít pojištění léčebných výloh!
Necháváme na Vašem zvážení, která z pojišťoven je pro Vás nejvýhodnější. Mějte prosím na paměti, že náklady spojené
s lékařským ošetřením v zahraničí mohou být vysoké a mohou způsobit nemalé komplikace a finanční těžkosti. Vezměte
si také finanční rezervu na případné krytí nouzových případů.
Mimo kartičku asistenční služby Vašeho připojištění mějte u sebe stále také kartičku Vaší pojišťovny v ČR.

PLATEBNÍ PROSTŘEDKY A ORIENTAČNÍ CENY
Platební jednotkou v Itálii je EURO (1 € = cca 26 Kč). V České republice lze EURO nakoupit v bankách a směnárnách. V
Itálii nelze nikde vyměnit české koruny. Obchody mívají obvykle otevřeno od 9-20 hodin. Přes poledne má většina
obchodů zavřeno (siesta).
Orientační ceny:
V obchodech: chléb 3,5€/kg, 1kg ryb od 6€, 1,5l vody 0,30€, pivo 0,70€, 1l mléka 1,30€, jogurt 0,6€, máslo 2€, vejce 1€,
1l vína 2,5-4€, těstoviny 0,60€, 1kg zeleniny a ovoce 1-3€, šunka, sýr 1kg od 10€, kopeček zmrzliny 1€
V restauracích: káva od 2€, nealko nápoje 2,5 - 5€, pivo 4 -7€, oběd nebo večeře 12€, salát 4€, víno 0,2l od 6€, pizza od
5€, hamburger od 3€
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VŠEOBECNÉ INFORMACE K PŘEPRAVĚ AUTOBUSEM
Klienti jsou přepravováni autobusy cestovní kanceláře Victoria nebo autobusy smluvních dopravců. Jedná se o
autobusy s plnou výbavou (WC, bar, klimatizace, TV).
- Během cesty se konají pravidelné bezpečnostní a hygienické přestávky, kdy je možno v autobuse zakoupit
teplé i studené nápoje za Kč.
- Do autobusu si účastníci usedají dle zasedacího pořádku, který je vyvěšen na předním skle autobusu.
Cestující jsou povinni zasedací pořádek respektovat. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá
celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a všechna místa u stolečku včetně protisměru v
patrovém buse!
- Před nástupem do autobusu je nutné se nahlásit pracovníkovi CK, který má právo zkontrolovat Vaši
smlouvu o zájezdu (objednávku služeb) a doklady o zaplacení (netýká se kolektivů).
ZAVAZADLA
Každý jednotlivý cestující má nárok na bezplatnou přepravu:
- zavazadlo o celkové hmotnosti max. 20 kg (přičemž zavazadlo nesmí překročit hmotnost 20 kg). Ve
sporných případech o hmotnosti zavazadla má pracovník CK právo Vaše zavazadla zvážit na kontrolní váze.
Za každé zavazadlo, které přesáhne povolenou hmotnost, bude na místě účtován poplatek 600,- Kč.
Tato zavazadla musí být uložena v zavazadlovém prostoru autobusu nebo přívěsu.
- jednoho příručního zavazadla o max. hmotnosti 2 kg a rozměrech max 20x30x50 cm. Toto zavazadlo je
možno vzít si s sebou do autobusu.
Po dohodě s CK je ve výjimečných případech možné si nejpozději den předem připlatit zavazadlo navíc,
případně zavazadlo nestandardní (např. skládací dětský kočárek) za poplatek 300,- Kč. Toto zavazadlo musí
splňovat výše uvedené hmotnostní limity.
Upozorňujeme, že zástupce CK u autobusu nepovolí naložit tato neuhrazená nadlimitní zavazadla! CK
neodpovídá za příruční zavazadla a věci uložené v prostoru pro cestující.

Všechna zavazadla musí být označena štítkem se jménem a místem pobytu.
Povinností klienta je dohlížet na svá zavazadla během celé doby přepravy, zejména při přestupech.
Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození předmětů uložených v zavazadle, proto si prosím
uložte veškeré cenné, křehké či důležité předměty (doklady, peníze, kreditní karty, klíče, šperky,
videokamery, fotoaparáty, notebooky, dioptrické či sluneční brýle, léky atp.) do příručního zavazadla.
Zavazadla vyloučená z přepravy - viz katalog Léto 2018 , str. 18.
CK si vyhrazuje právo:
• nepřepravit nenahlášená zavazadla
• směřovat přepravu dle potřeby CK při současném zachování a nenarušení programu zájezdu
• nepřepravit osoby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo jinak nezpůsobilé k
přepravě
Máte-li odjezdové/příjezdové místo jiné než Brno, počítejte prosím s přestupní čekací dobou v Brně 0,5-2
hodiny!
Na odjezdovém místě v Brně je Vám k dispozici nástěnka s informacemi, do kterého autobusu máte
přestoupit, dále toalety, čekárna s občerstvením a minimarketem, možnost parkování vozidel po dobu
zájezdu. Areál odjezdového terminálu je nekuřácký.
Máte-li zaplacené parkovací místo na dobu Vašeho zájezdu, případně máte-li zájem si jej dokoupit na místě,
ohlašte se pracovníkovi CK v infocentru (žlutá budova u parkoviště).
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Nezapomeňte s sebou smlouvu o zájezdu (objednávku služeb), pokyny k odjezdu a kartičky pojištěnce ERV,
které jsou vázány k číslu Vaší smlouvy, proto nejsou uvedeny jmenovitě.

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ
Klienti hradí na místě vratnou kauci 1000 Kč (40 €)/chatka, kauce je vratná po předání nepoškozené a
uklizené ubytovací jednotky. Při přebírání chatky se řiďte pokyny delegáta!
Pro vlastní dopravu:
Ubytování probíhá po 12. hodině. Po příjezdu do kempu Stella del Sud se na recepci informujte na delegáta
CK Victoria, u kterého se budete hlásit s platnou objednávkou služeb. Doporučuje naplánovat si příjezd mimo
čas siesty 14-16 hod., kdy není umožněn vjezd do kempu automobilem.

Upozorňujeme, že do doby než budete uybtováni, nebudete mít možnost vaření. Ubytování je možné
nejpozději do 20.00 hodin. V případě havárie či poruchy auta během cesty je nutné informovat delegáta o
pozdějším příjezdu pomocí SMS na telefonní číslo uvedené v hlavičce pokynů pod jménem delegáta.
Při ubytování v chatce lze v CK objednat parkovné pouze pro jedno vozidlo, v případě dalších vozů si klienti
hradí parkovné individuálně v místě pobytu na recepci a není zajištěno parkovací místo u chatky.
Pro klienty přijíždějící autobusem:
Příjezd na místo pobytu je plánován v dopoledních hodinách (rezerva pro nepředvídatelné události během
cesty). Po příjezdu Vás delegát bude informovat o ubytování. Ubytování probíhá po 12. hodině, do té doby
nebudete mít možnost vaření.

Příjezdový den večer se koná informační schůzka, kde se dozvíte veškeré informace o kempu Stella del Sud,
okolí a nabídce fakultativních výletů:
Tremiti 35 € + 5 € transfer na ostrovy + doprava, děti do 12 let 20 € + 2,5 € + doprava, mořské jeskyně 26/19
€ + 5 €/os. transfer lodí do přístavu a zpět, Vico, Ischitella - trhy 7 €, Peschici 13 €, Vieste 15 € (od 10.6),
Foresta Umbra 3hod/16 €/os., 5hod/21 €/os. Pompeje a Vesuv cca 45 €/os. +vstupy (bus od 25 os.), při
menším počtu (méně než 25 os.) 53 €/os. +vstupy, dítě do 12 let 35 € +vstupy - výlet se organizuje pouze v
případě, že se naplní kapacita, atd., bližší info u delegáta.
Výlet Mořské jeskyně lze zakoupit před odjezdem v CK za zvýhodněnou cenu 630 dosp./380Kč dítě 5-10 let, ke
všem lodním výletům (zakoupených v CK nebo na místě)+ 5 €/os. transfer do přístavu a zpět.
Půjčování sportovních potřeb.
Bazény v kempu jsou v ceně při pobytu v chatkách (včetně lehátka u bazénu, v provozu od 20.5. - 7.9., koupací
čepice nutná), nové hřiště s umělým povrchem 6., 7. a 9. měsíc 3 € os./hod., 8. měsíc 5 € os./hod.,7€/hod za
umělého osvětlení do 21:30 (nutné mít gymnastickou obuv), tenisové kurty červen,září 5 €/hod, červenec,
srpen 6 €, vedle kempu je aquapark (otevřen od 10.6). Ke každé chatce CK Victoria patří jeden plážový set
(slunečník, lehátko, sedátko). Plážový servis zdarma. Set je k dispozici od příjezdu do kempu po odevzdání
ubytování ráno v den odjezdu.
Možnost wi-fi za poplatek:1 den 8 €, 2 dny 13 €, 4 dny 19 €, 7 dnů 23 €, 14 dnů 33 €, měsíc 42 €, 3 měsíce 85
€
Možnost zakoupení pouze minut: 60 min 5 €, 120 min 8 €, 180 min 11 €
Dále každých 6 hodin možnost půl hodiny internetu v baru zdarma - další info na místě u delegáta.
Od 1/6/2017 byla stanovena pobytová taxa: 1 €/noc/osoba od 12 let (děti do 12 let pobytovou taxu
neplatí).
Maximálně je zpoplatněno 10 nocí - klienti jedoucí např. na 14 dní platí maximálně 10 nocí (10 €).
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UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH:
Nutno vzít s sebou (není ve výbavě chatek):
• prostěradlo (nejlépe natahovací s gumičkou 1 x na dvojlůžko a 4 x na jednolůžko - v chatce je jedna
dvojlůžková postel a dvě palandy - 4 samostatná lůžka)
• povlečení na deku (v chatkách jsou deky standardních rozměrů povlečení na jednolůžko) a polštář
• čistící prostředky a houbičky na nádobí, utěrku, velký nůž, zápalky, sáčky do odpadkových košů, hygienické
potřeby, toaletní papír, repelent - možnost výskytu létajícího hmyzu.

Klimatizace při pobytu v chatkách: 6 €/den, 35 €/7 dnů, 50 €/10 dnů, 55 €/11 dnů. Platba v případě zájmu v
místě pobytu.
Upozorňujeme, že v chatkách je voda pouze užitková, klienti si pro pitnou vodu dochází ke studánkám, které
se nacházejí u baru v kempu, případně si kupují vodu balenou.
Zapůjčení ložního prádla (250 Kč/os.) lze také předem připlatit v CK nejpozději 1 den před odjezdem.
Povinný příplatek za závěrečný úklid nezahrnuje: úklid kuchyňské linky; vynesení odpadků; vyklizení a
odmražení lednice - tyto úkony klienti provádějí sami.
STRAVOVÁNÍ
Vlastní. V kempu a blízkém okolí je několik restaurací.
POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU
• Dodržovat řád kempu a to především noční klid: 23,00-7,00 hod. a hygienu na sociálních zařízeních.
• Dodržovat vnitřní ubytovací řád cestovní kanceláře, na což dohlíží delegát.
• Uvnitř jakékoliv ubytovací jednotky je přísně zakázáno kouření, jakož i zacházení s otevřeným ohněm a
používání jakýchkoliv elektrospotřebičů (fény, rychlovarné konvice)!
• V Itálii je přísný zákaz kouření na všech uzavřených veřejných místech (bary, restaurace, úřady)
• V Itálii je nutné striktně dodržovat čas siesty (13 - 16 hod.). V tuto dobu jsou zavřené obchody i banky.

DOPORUČENÍ
• Chatky jsou umístěné v přírodě, k čemuž neodmyslitelně patří i výskyt hmyzu, doporučujeme vzít si s sebou
repelent.
• V případě různých závad a nedostatků v chatce, potřeby výměny plynové bomby, objednání výletů, či jiných
požadavků na delegáta jej prosím kontaktujte pouze na tel. čísle uvedeném v hlavičce pokynů.
PŘEDÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DEN ODJEZDU
V den odjezdu je nutné opustit chatku nejpozději do 9 hodin.
Chatka musí být předána nepoškozená, uklizená a připravená dle pokynů delegáta.
Odjezd autobusů do ČR je plánován ve večerních hodinách. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu.
*** Přejeme Vám krásné prožití Vaší dovolené***
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