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CK Víkend PLUS
Valdecká 84, 268 01 Hořovice
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Z-405

Pokyny k odjezdu lyžařského zájezdu
AdamelloSki - Tonale - hotel Bezzi ***
Via Case Sparse 25 - I-25056 Ponte di Legno BS
sraz k odjezdu sobota 10.12.

so 10.12. - čt 15.12.2016
3 noci / 4 dny lyžování

20:00 Praha - st. metra N.Butovice
20:30 Žebrák - č.s. Charouz (KAPROIL)
21:00 Plzeň - parkoviště Rychtářka

trasa: Praha - Plzeň
upřesnění pro 1. den:

č.busu:

54

odjezd večer, jízda přes noc, ráno příjezd do hotelu, kde bude prostor pro
převléknutí a malá příjezdová snídaně

lyžařský program: 4x AdamelloSki
skipas: skipas je u tohoto zájezdu již zahrnut v ceně
pobytová taxa:

neplatí se, není zde zatím zavedena

Info ke skipasům: Vratná kauce na skipas činí 5 euro, kterou vybírá průvodce v hotovosti. Kauci obdržíte zpět při navrácení skipasu.
Nárok na slevu pro seniory, juniory a děti je nutno doložit osobním dokladem (OP, pas), a to buď osobní přítomností na pokladně
areálu, nebo poskytnutím dokladů průvodci. Pro řešení případné ztráty skipasu doporučujeme si skipas vyfotografovat.
Nástup: dostavte se v uvedený čas na dohodnuté nástupní místo.
Přepravní podmínky: každý účastník smí vzít s sebou pouze jedny lyže nebo jeden snowboard.
Vezměte s sebou pouze skladná zavazadla - tašku, batoh, kufr. Lyže nebo snowboard musí být umístěny ve vaku. Ve vaku se
snowboardem nesmí být umístěny boty na snowboard. Do kabiny autobusu je možno vzít pouze malé příruční zavazadlo, které nebude
překážet v pohybu osob v uličce busu. Zavazadla je nutné označit ve vlastním zájmu jmenovkami. Zavazadla předejte řidiči,
který je do busu uloží.
Z důvodu odlišné konstrukce toalet u jednotlivých busů CK negarantuje v zimním období zprovoznění WC. Během přepravy budou
realizovány přestávky, a to většinou na čerpacích stanicích, kde bude možno využít WC.
Občerstvení: Během zájezdu bude u řidiče možnost zakoupení nealko nápojů (platba v Kč). Na cestě se během bezpečnostních
přestávek teplé nápoje nepodávají.
Pojištění a doklady: CK Víkend PLUS je dle zákona řádně pojištěna proti úpadku u pojišťovny UNIQA. Dále doporučujeme uzavřít na
dny lyžování tzv. "Cestovní zdravotní pojištění s připojištěním odpovědnosti za škody". S sebou na zájezd (i na sjezdovky!) vezměte
platný cestovní doklad, kartičku Vaší tuzemské pojišťovny (Evropský průkaz zdravotního pojištění), doklady a pokyny k Vašemu
pojištění. Dále doporučujeme platební kartu a hotovost pro úhradu drobných zdravotních ošetření (50-100 euro).
V případě zranění je nutno nejdříve ihned informovat obsluhu skiareálu (ta zajišťuje první pomoc a transport ze sjezdovek) a současně
pak asistenční službu vaší pojišťovny, která Vám udělí pokyny jak dále postupovat a spojí se také se zasahujícími složkami. Průvodce
nemůže fungovat jako záchranář, ale bude řešit kolizi vašeho zranění s programem zájezdu. Pokud budete muset podepsat zápis nebo
protokol, kterému na 100% nerozumíte, doporučujeme připsat větu, "že textu z jazykových důvodů nerozumíte".
Popis ubytování: rodinný hotel*** poloha: Passo Tonale, skiareál AdamelloSki 50 m , pokoje: s vl. příslušenstvím, vybavené TV, v
ceně 2-3-4 lůžkové, vybavenost: bar s prodejem nápojů, společenská místnost, skidepozit, internet: WiFi
Stravováni: snídaně - bufet, večeře výběr z menu - předkrm + hl. jídlo + salátový bufet + desert
Ložní a koupelnové prádlo je v ceně.
Předpokládaný návrat do Plzně je kolem 3. hodiny ráno.
Výstupní místa jsou vždy shodné s nástupními.
Lyžařské přilby - v Itálii jsou povinné pro děti do 14 let, pro návštěvu snowparků pak pro všechny věkové kategorie.
Uvědomte o těchto pokynech všechny osoby, které jste na zájezd přihlašoval(a). Tyto pokyny a mapky hlavních

