
Důležité praktické informace
1. Ceny, příplatky a slevy
a) v katalogu jsou uvedeny dva druhy cen – u apartmánů a u ho-

telů.
 V případě apartmánů bývá cena uvedena za celý apartmán 

a pro určitý počet osob, tento počet je uveden v tabulce u typo-
logie a není možné jej překročit.

 V případě hotelů bývá cena uvedena za jednu osobu ve většině 
případech ve dvoulůžkovém pokoji.

 Pokud není uvedeno jinak, jsou pobyty týdenní, dny nástupu 
a odjezdu jsou sobota - sobota. U některých období a uby-
tovacích kapacit je možný i kratší, případně delší pobyt. Tato 
možnost bývá uvedena u jednotlivých kapacit v kolonce příjezd/
odjezd.

C
�QPQMBULZ�OB�NÓTUĶ��V�WĶUÝJOZ�LBQBDJU�KF�OVUOÏ�QPĲÓUBU�TF�TMPäFOÓN�
kauce při příjezdu a u některých kapacit též s povinným poplat-
kem za úklid a dezinfekci apartmánu, klubovou kartu, spotřebu 
vody, plynu a elektřiny, agenturní poplatek a pobytovou taxu. 
Doporučujeme vždy si pozorně přečíst popisy k nabízeným ka-
pacitám a cenové tabulky.

D
� QœÓQMBULZ� �� L� EPLPVQFOÓ�� V� WĶUÝJOZ� UBCVMFL� KFEOPUMJWâDI� VCZUP-
vacích kapacit jsou uvedeny případné příplatky za další služby. 
Některé z příplatků jsou povinné.

E
�TMFWZ��EPQPSVĲVKFNF�WÝÓNBU�TJ�ĲÈTUJ�v$P�QPUĶÝÓi�LUFSÈ�TF�WZTLZ-
tuje u ubytovacích kapacit, které nabízí určité slevy. 

� /FKĲBTUĶKJ�TF�WZTLZUVKÓ�TMFWZ�UZQV�����������BUE��5ÓNUP�ESVIFN�
slev máte možnost ušetřit na ceně bez zkracovaní pobytu. Např. 
����[OBNFOÈ� äF�QPCZU� KF� OB���OPDÓ� BMF�QMBUJU� CVEFUF�QPV[F� 
��OPDÓ�BUE��

� %BMÝÓN�OFKĲBTUĶKÝÓN�UZQFN�TMFW� KF�OBQœ�������QœJ�PCKFEOÈOÓ�EP�
určitého data. Tuto slevu je tedy možné uplatnit, pokud je do 
EBOÏIP�EBUB�QPEFQTÈOB�TNMPVWB�P�[ÈKF[EV�NF[J�$,�B�LMJFOUFN�
a je zaplacena záloha z pobytu.

� %ĶUTLÏ� TMFWZ� V� IPUFMPWâDI� LBQBDJU� TF� WäEZ� UâLBKÓ� ��� QœÓQBEOĶ�
��� MŞäLB� 	OFCPMJ� QœJTUâMLZ
� QœJ� PCTB[FOÓ� QPLPKF� EWĶNB� QMBUÓDÓNJ�
osobami. V cenové tabulce u jednotlivých hotelů je vždy uve-
deno věkové rozmezí a výše slev pro dítě. V některých hote-
lech nebo apartmánech mohou mít děti do určitého věku pobyt 
zdarma. Jedná se o děti, které jsou ubytovány bez nároku na 
lůžko a stravu, není-li uvedeno jinak. Pro tyto děti bývá možnost 
půjčit si za poplatek dětskou postýlku. Tato informace bývá také 
uvedena u cenové tabulky. 

2. Přání a požadavky
O přidělování jednotlivých apartmánů a jednotlivých pokojů v ho-
telech rozhoduje zahraniční ubytovatel. Vždy se snaží klientům vy-
hovět, ale jedná podle svých možností. Eventuální požadavky kli-
FOUŞ�NVTÓ�CâU�OBIMÈÝFOZ�W�$,�Vä�QœJ�SF[FSWBDJ�QSP�[KJÝUĶOÓ�NPäOPTUJ�
	OBQœ��EWB�BQBSUNÈOZ�WFEMF�TFCF
��0WÝFN�$,�"[[VSSP�HBSBOUVKF�
pouze požadavky podmíněné příplatkem, tyto jsou uvedeny u jed-
OPUMJWâDI�VCZUPWBDÓDI�LBQBDJU��0TUBUOÓ�QPäBEBWLZ�TJ�$,�WZISB[VKF�
zajistit pouze v míře zajištěné italským ubytovatelem.

3. Apartmány
a) apartmány bývají vybaveny tak, jak je vždy uvedeno u popisu 

jednotlivé kapacity. Ve většině případů jsou vybaveny jednoduše 
a účelně podle vkusu jednotlivých majitelů. Mají základní náby-
tek jako jsou skříně, noční stolky, postele, v obývacím pokoji pak 
jídelní stůl a židle. Standardní kuchyňský kout je vybaven lednič-
kou, plynovým nebo elektrickým vařičem a základním nádobím. 
Zpravidla nejsou vybaveny ložním prádlem, čisticími prostředky, 
ručníky a utěrkami (viz informace u jednotlivých pobytových míst). 
Ve většině pobytových míst je možno zapůjčit si za poplatek lož-
ní prádlo (tj. zpravidla dvě prostěradla a jeden povlak na polštář). 
Protože klienti hradí cenu za celý apartmán, nebude k nim nikdy 
umístěn cizí spolubydlící. Maximální počet osob v jednom apart-
NÈOV�KF�WäEZ�VWFEFO�W�DFOPWÏ�UBCVMDF�V�UZQPMPHJF�	OBQœ��CJMP���
apod.). Tento počet nesmí být překročen, pokud není předem 
W�$,�EPNMVWFOB�QœJTUâMLB��%P�DFMLPWÏIP�QPĲUV�MŞäFL�TF�[BISOVKÓ�
i lůžka rozkládací (nebo vyklápěcí či vysouvací) a všechna lůžka 
v apartmánu jsou považována za plnohodnotná lůžka. Rozložení 
lůžek v jednotlivých pokojích může být částečně změněno, jejich 
počet ale vždy odpovídá typu apartmánu. V případě patrových 
postelí mohou být některé z horních lůžek bez zábran.

C
�ÞLMJE�� BQBSUNÈO� KF� OVUOÏ� QP� VLPOĲFOÓ� QPCZUV� QœFEBU� EPCœF�
uklizený. U některých ubytovacích kapacit je závěrečný úklid 
za povinný poplatek, někde je již v ceně a v některých přípa-
dech je možné si jej dokoupit. V každém případě musí klienti 
uklidit kuchyňský kout (odmražená a čistá chladnička, umyté 
B�VLMJ[FOÏ�OÈEPCÓ�B�WZOFTFOÏ�PEQBELZ
��,MJFOUJ�LUFœÓ�[ÈWĶSFĲOâ�
úklid provádějí sami, musí navíc umýt podlahu včetně balkonu 
nebo terasy a sociální zařízení. Po odevzdání apartmánu provádí  

italská agentura kontrolu a v případě, že apartmán není dosta-
tečně uklizen, strhává částku za úklid z vratné kauce.

D
�WSBUOÈ�LBVDF��JIOFE�QP�QœÓKF[EV�KF�LMJFOU�QPWJOFO�[BQMBUJU�W�JUBMTLÏ�
agentuře kauci, která je uvedena jak v ceníku tohoto katalogu, 
tak v ubytovacím poukazu (voucheru). V případě, že je apartmán 
vrácen ve stavu, v jakém byl klientovi předán, je kauce v plné 
výši vrácena.

4. Hotely
a) u každého hotelu je uvedena i jeho kategorizace pomocí hvěz-

diček. Čím více hvězdiček je u hotelu uvedeno, tím kvalitnější 
QPTLZUVKF�IPUFM�TMVäCZ��,BäEÈ�[FNĶ�NÈ�WMBTUOÓ�LBUFHPSJ[BDJ�IP-
telového ubytování, stejně tak stravovací návyky.

b) pokoje jsou v základní nabídce dvoulůžkové s možností 
třetího a čtvrtého lůžka, kterými mohou být gauč, lehátko, 
SP[LMÈEBDÓ� MŞäLP� OFCP� QBUSPWÈ� QPTUFM� 	��� MŞäLP� KF� [QSBWJEMB�
QSP�PTPCZ�EPTQĶMÏ����MŞäLP�NBY��QSP�WĶUÝÓ�EĶUJ
��1œJEĶMPWÈOÓ�
jednotlivých pokojů je záležitostí recepce. U některých hotelů 
je možnost objednat si např. pokoje s výhledem na moře za 
příplatek, ale i tak nejde o objednání konkrétního pokoje či 
poschodí. Pokud není uvedeno jinak, nejsou pokoje vybaveny 
chladničkou, klimatizací, trezorem, TV nebo fénem.

D
� TUSBWPWÈOÓ��QPLVE� KF�V�QPQJTV�VWFEFOB�LPOUJOFOUÈMOÓ� TOÓEBOĶ�
jedná se o jednoduchou snídani skládající se z pečiva, másla, 
džemu (případně salámu, sýru nebo sladkého pečiva) a nápo-
je (káva, čaj nebo džus). Italská snídaně je sladká a skládá se 
z croissantu (nebo jiného sladkého pečiva) a capuccina. Snída-
ně bývá ve většině případů formou bufetu, tj. formou švédského 
stolu. Skládá se většinou ze surovin kontinentální snídaně, je 
možné je jíst v neomezeném množství a samoobslužnou for-
mou. Obědy a večeře bývají formou výběru z menu a jsou bez 
nápojů (pokud není uvedeno jinak). 

5. Bazén
Ubytovací kapacity s bazénem jsou vždy označeny ikonou ba-
zénu. O době provozu bazénu rozhoduje ubytovatel, obvykle 
bývá v provozu cca od začátku června do poloviny září. Na zá-
kladě počasí nebo obsazenosti nebo z jiných technických důvo-
dů může být provoz bazénu přerušen i v průběhu sezony nebo 
VLPOĲFO�QœFE� KFKÓN�LPODFN��7�EPCĶ�TJFT�UZ� 	DDB��������������
�
jsou bazény zpravidla uzavřeny. Většinou je pro užívání bazénu 
QPWJOOÈ�LPVQBDÓ�ĲFQJDF��,MJFOUJ�VCZUPWÈOÓ�W�VCZUPWBDÓDI�LBQBDJ-
tách bez bazénu nesmějí používat bazén u jiných objektů, pokud 
není uvedeno jinak v popisu jednotlivých kapacit.

6. Plážový servis a pláže
Veškeré informace o typu pláže jsou vždy uvedeny u jednotlivých 
letovisek. Volná pláž je výraz pro pláž bez lehátek a slunečníků, 
kam mají přístup všichni klienti. Pokud je uvedena pláž placená, je 
nutné za poplatek pronajmout si plážový servis, tj. slunečník a dvě 
lehátka nebo slunečník, lehátko a křesílko, nebo slunečník a dvě 
křesílka. U některých ubytovacích kapacit je pláž privátní vybavena 
plážovým servisem, k používání pouze pro hosty dané ubytovací 
kapacity. Některé italské agentury nebo hotely mají pro své klien-
ty plážový servis se slevou, v některých případech je již zahrnut 
v ceně (o umístění plážového servisu v řadách od moře rozhoduje 
ubytovatel). O provozní době pláží a plážových servisů rozhoduje 
jejich provozovatel, a to na základě počasí a obsazenosti, obvyk-
le bývají v provozu cca od začátku června do poloviny září, a to 
i včetně ubytovacích kapacit, kde je plážový servis zahrnut v ceně 
ubytování. Plážový servis je v některých případech možné objednat 
B�[BQMBUJU�QœÓNP�W�$,�WĶUÝJOPV�KF�WÝBL�OVUOÏ�IP�[BLPVQJU�OB�NÓTUĶ�

7. Začátek a ukončení pobytu
Základní doba pobytu je vždy týdenní, nástup sobota, odjezd 
sobota (pokud není uvedeno jinak). Nástup na ubytování je vždy 
W�PEQPMFEOÓDI�IPEJOÈDI�DDB�PE�������EP�������IPE��0EFW[EÈOÓ�
apartmánu a předání klíčů při ukončení pobytu je nutné zpravidla 
EP� ����� IPE�� 	EMF� WOJUœOÓIP� œÈEV� KFEOPUMJWâDI� JUBMTLâDI� BHFOUVS
��
Čas nástupu a ukončení pobytu je uveden u jednotlivé ubytovací 
kapa city v katalogu a také v ubytovacím poukaze. V den nástupu 
není agentura povinna vydat klíče v jiné době (ani dříve, ani pozdě-
ji), než je uvedeno ve voucheru. V případě zpoždění je třeba včas 
upozornit asistenční službu na kontaktní lince s česky mluvícím 
operátorem, která ovšem neodpovídá za eventuální neposkytnutí 
služeb ze strany italského partnera, způsobeného opožděným pří-
KF[EFN��7�DFMÏ�*UÈMJJ�KF�W�EPCĶ�PE�DDB���������������IPE��EPCB�U[W��
siesty. V tuto dobu jsou agentury, banky a obchody zavřeny. 

8. Pravidla a zásady pobytu
Po dobu pobytu jsou klienti povinni dodržovat vnitřní řád a re-
spektovat místní normy týkající se veřejného klidu a pořádku. Při 
odjezdu klient zodpovídá za stav apartmánu a je povinen ode-
vzdat apartmán uklizený, bez odpadků a všechno nádobí musí být 

umyto. Během pobytu se dodržuje noční klid daný vnitřním řádem 
KFEOPUMJWÏ� BHFOUVSZ� WF� WĶUÝJOĶ� QœÓQBEŞ� PE� ������ EP� ����� IPE��
B�UBLÏ�LMJE�CĶIFN�TJFTUZ�DDB�PE�������EP�������IPE��+F�[BLÈ[ÈOP�
věšet ručníky, deky a jakékoli prádlo přes balkonové zábradlí. Od-
padky se vyhazují do igelitového pytle a v něm do kontejnerů, které 
jsou rozmístěny v ulicích.

9. Dovolená se zvířaty
U ubytovacích kapacit uvádíme, zda je možný pobyt se zvířaty. Pokud 
DIUĶKÓ� LMJFOUJ� DFTUPWBU� TF� [WÓœBUZ� KF�OVUOÏ� UPUP�QœFEFN�OBIMÈTJU� W�$,��
Domácí zvířata musí mít povinně mezinárodní očkovací průkaz, stáří 
WBLDJOBDF�W�SP[NF[Ó���������EOŞ��%PNÈDÓ�[WÓœBUB�NBKÓ�[BLÈ[BOâ�WTUVQ�
na pláž, k moři mají přístup jen na vymezených plážích. V residencích, 
hotelech a na prostranstvích vilových komplexů musí být pouze na vo-
dítku v doprovodu svého pána. U některých ubytovacích kapacit jsou 
zřízeny speciální boxy s výběhem.

10. Delegát v českém nebo slovenském jazyce
Ne u všech ubytovacích kapacit je přítomen delegát. O jeho pří-
UPNOPTUJ�JOGPSNVKF�JLPOB�v%i�W�IPSOÓ�MJÝUĶ�DFOÓLV�VCZUPWBDÓDI�LBQB-
DJU�W�OBÝFN�LBUBMPHV��,POUBLU�OB�EFMFHÈUB�PCESäÓ�[ÈLB[OÓL�TQPMFĲ-
ně s ubytovacím poukazem, je uveden i v informacích na cestu. 
Delegát nepůsobí vždy jen v jednom letovisku, proto nemusí být 
osobně k zastižení každý den, v letovisku je k zajištění nejméně 
dva dny v týdnu, v ostatních dnech je v jiných letoviscích. 
Delegát je přítomen cca od poloviny června do poloviny září.
,EF�OFOÓ�QœÓUPNFO�EFMFHÈU�LPNVOJLVKÓ�LMJFOUJ�QœÓNP�T�QSBDPWOÓLZ�
italské agentury nebo hotelu. Místní pracovníci hovoří kromě italšti-
ny většinou i německy nebo anglicky. Ať už je k dispozici delegát 
nebo není, klienti vždy obdrží v pokynech na cestu telefonní číslo 
OB�LPOUBLUOÓ�NPCJMOÓ� MJOLV�T�ĲFTLZ�IPWPœÓDÓN�[ÈTUVQDFN�$,�W�CS-
něnské kanceláři, na kterého se mohou obrátit v případě problémů 
s komunikací či při složitějších vysvětlováních, kdy pracovník může 
pomoci s překladem. Rádi vám pomůžeme i s nenadálými situa-
cemi při cestě na italském území.

11. Ubytovací doklady
Po zaplacení celkové platby objednaných služeb obdrží klienti e-
NBJMFN�QPÝUPV�ĲJ�QœÓNP�W�$,�OFKQP[EĶKJ�TFEN�EOŞ�QœFE�TUBOPWF-
ným termínem odjezdu ubytovací poukaz (voucher), který obsahu-
je všechny nezbytné údaje o zaplacených službách. Zároveň klient 
obdrží pokyny na cestu a mapku místa pobytu.

12. Obecné informace
Elektrika a elektrické zásuvky jsou v Itálii jiné než v České republice. 
Naši tenkou dvojvidlici je možné do italských zásuvek dát, na ostatní 
druhy je nutné zakoupit tzv. adaptér. Napětí elektrických zásuvek je 
220 V. Voda z kohoutků je pitná, ale i tak doporučujeme pro přímou 
konzumaci kupovat balenou vodu. Doporučujeme nenechávat pe-
níze a cennosti v apartmánech a hotelových pokojích, při odchodu 
zatahujte rolety. V jižních zemích, ke kterým patří i Itálie, se může 
vyskytovat hmyz jako jsou komáři apod. Vezměte si proto s sebou 
repelenty k hubení hmyzu.

13. Důležitá telefonní čísla
112 carabinieri

113 policie

115 požárníci (vigili del fuoco)

116 silniční pomoc (soccorso stradale) s nonstop  
provozem, služba patřící ACI

118 první pomoc (pronto soccorso)

14. Zastoupení České republiky v Itálii
�
��7FMWZTMBOFDUWÓ� W� ĚÓNĶ� �� "NCBTDJBUB� EFMMB� 3FQVCCMJDB� $FDB� � 
7JB�EFJ�(SBDDIJ�����UFM�������������������

2) Honorární konzulát v Udine - Consolato Onorario della Repub-
CMJDB�$FDB�7JB�4BO�'SBODFTDP����UFM�������������������

15. Cestovní doklady: 
Do Itálie nemusí občané České republiky žádat o vízum, pokud 
jedou jako turisté a budou v zemi pobývat méně než tři měsíce. Od 
���������TF�EP�*UÈMJF�DFTUVKF�T�QMBUOâN�DFTUPWOÓN�QBTFN�	WĲFUOĶ�
dětí) nebo občanským průkazem. Pas musí být platný následují-
cích šest měsíců po návratu do České republiky, občanský prů-
LB[�NVTÓ�CâU�WZEBOâ�QP�����������6�œJEJĲŞ�TF�WZäBEVKF�UFDIOJDLâ�
průkaz vozidla, řidičský průkaz, zelená karta a doporučujeme mít 
i mezinárodní řidičský průkaz. Se vstupem do Schengenské zóny 
odpadají pohraniční kontroly a ohlašovací povinnost a re gistrace 
na místní policejní stanici. Více informací najdete na stránkách  
IUUQ���XXX�N[W�D[�KOQ�D[�DFTUVKFNF�DFTUVKFNF@QP@FV�JOEFY�IUNM�

typ mono typ bilo typ trilo typ quadri

 Vyobrazení a typologie: publikované obrázky mají především ilustrační charakter, vyjma konkrétních domů u některých pobytových míst (viz tabulky s cenami), neboť není možné zobrazit všechny nabízené kapacity. Ubytovací zařízení, 
apartmány a pokoje však vždy odpovídají typu a popisu v katalogu.
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