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 POJEDETE VLASTNÍ DOPRAVOU

Při zakoupení pobytu dostane každý klient společně s ubytova-
cím poukazem také doporučenou trasu do místa pobytu i s uve-
denými italskými dálničními poplatky a upozorněními na zvyklosti 
silničního provozu v Itálii. Aktuální přehled o dálničních poplatcích 
i o italské dálniční síti vždy získáte na www.autostrade.it.
Před cestou si především zkontrolujte, zda máte zelenou kartu, 
malý technický průkaz, reflexní vestu, autosedačku pro dítě a po-
kud s sebou vezete zvíře, tak i mezinárodní očkovací průkaz.

 POJEDETE AUTOBUSEM

Vzhledem k tomu, že většina našich zákazníků využívá 
vlastní dopravu, nejsme již ve většině linek organizáto-
rem autobusové dopravy a při jejím zajišťování využívá-
me služeb specializovaných dopravců a ostatních ces-
tovních kanceláří, kteří jsou garantem dopravy.
Doprava na sever Itálie je zajištěna zájezdovými autobusy vět-
šinou s klimatizací, videem, WC a barem. Odjezdy jsou vždy 
v pátek z ČR a v sobotu následující týden z Itálie.
Přeprava do pobytových míst má charakter pravidelné auto-
busové linky. To znamená, že autobus zaveze klienty k agen-
tuře, kde je vysadí a pokračuje v jízdě k další agentuře nebo 
do dalšího letoviska. V agentuře si klienti přebírají klíče od 
ubytování a odvoz do apartmánů si každý zajišťuje individuál-
OĶ��,�IPUFMŞN�BVUPCVT�[BKÓäEÓ�QœÓNP�TUFKOĶ�UBL�L�SFTJEFODÓN�
které mají přijímací kancelář v budově. Podrobnosti sděluje-
me při rezervaci, nebo je vše podrobně popsáno v pokynech. 
Pokud se v autobuse nachází technický doprovod (není ga-
rantován), nejedná se o našeho zaměstnance. Naši delegáti 
jsou přítomni pouze v místě pobytu ve vybraných letoviscích.
Místenky na sedadla se nevystavují, a i když se v zasedacích 
pořádcích přihlíží k přáním z cestovních smluv, konkrétní místa 
nemůžeme garantovat. Z hlediska kalkulace co nejpříznivější 
ceny jsou obsazována všechna místa, proto je využívána celá 
kapacita autobusu, včetně poslední řady sedadel.
,BäEÈ�PTPCB�NVTÓ�NÓU�TWÏ�NÓTUP�B�UP�WĲFUOĶ�EĶUÓ��7�DFOĶ�KF�[È-
roveň zahrnuta přeprava jednoho příručního zavazadla o hmot-
OPTUJ���LH�B�KFEOPIP�[BWB[BEMB�EP����LH�W�[BWB[BEMPWÏN�QSP-
storu. Přeprava zvířat není možná.
Přesný čas odjezdu a konkrétní nástupní místo je klientům sdě-
leno v pokynech na cestu nejpozději týden před dnem odjez-
EV��$,�TJ�WZISB[VKF�QSÈWP�OB�[NĶOV�IPEJOZ�PEKF[EV�QœÓQBEOĶ�
i změnu trasy a svozů i v den odjezdu v důsledku kontinuálního 
prodeje do posledního dne.
Čas odjezdu z Itálie upřesní dopravce telefonicky v den odjez-
EV�EP����I��7�TPCPUV�W�EFO�PEKF[EV�WÈN�CVEF� GPSNPV�4.4�
(pouze na číslo, které jste uvedli v objednávce) upřesněn čas 
a místo odjezdu autobusu. Příjezd do letovisek je v dopoled-
ních hodinách, odjezd v odpoledních až večerních hodinách. 
Vzhledem k nepředvídatelným událostem (dopravní zácpy, 
technické problémy) může dojít k prodloužení doby přepravy. 

Proto je první a poslední den pobytu určen především k pře-
QSBWĶ�OJLPMJ�L�WMBTUOÓ�SFLSFBDJ��$,�OFOFTF�PEQPWĶEOPTU�[B�QœÓ-
padné zpoždění a za následky z toho vyplývající, pokud k to-
NVUP�[QPäEĶOÓ�EPÝMP�TLVUFĲOPTUÓ�LUFSPV�$,�OFNPIMB�PWMJWOJU�
ani jí zabránit. 

MARCHE: obousměrná / jednosměrná jízdenka

Pesaro  2390 Kč / 1690 Kč

Numana, Porto Recanati,  
Cupra Marittima,  
San Benedetto del Tronto

2650 Kč / 1990 Kč

ABRUZZO: 

Martinsicuro – Villa Rosa, 
Alba Adriatica, Tortoreto Lido, 
Cologna Spiaggia,  
Roseto degli Abruzzi,
Pineto, Silvi Marina 

2690 Kč / 1990 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA 
Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Dobříš, Jihlava, Mikulov, 
Písek, Plzeň, Praha, Příbram, Rozvadov, Tábor

SVOZOVÁ NÁSTUPNÍ MÍSTA  
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Svozové trasy autobusů:
470;����+BCMPOFD�OBE�/JTPV���-JCFSFD���.MBEÈ�#PMFTMBW�
470;����ÁTUÓ�OBE�-BCFN���5FQMJDF���.PTU���$IPNVUPW���-PVOZ���4MBOâ�
��,MBEOP�
470;����1BSEVCJDF���)SBEFD�,SÈMPWÏ���1PEĶCSBEZ�
470;����0TUSBWB���0MPNPVD�
470;����1M[Fŋ�

PUGLIA: 

Lido del Sole, Rodi Garganico, 
San Menaio, Peschici, Vieste 

3190 Kč / 2250 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA 
Beroun, Brno, Plzeň, Praha, Rozvadov
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CAMPANIA: 

Paestum, Agropoli 4190 Kč / 2650 Kč

Marina di Camerota,  
Palinuro, Ascea Marina   

4290 Kč / 2790 Kč

CALABRIA: 

Praia Mare, Scalea,  
Santa Maria del Cedro

4590 Kč / 2950 Kč

1œJ�TQPKFOÓ�EWPV�J�WÓDF�UFSNÓOŞ�o�QœÓQMBUFL������,Ĳ�PT�

Termíny odjezdů do Kampánie a Kalábrie: 
PE��������o��������	������
�B�PE��������o������������

NÁSTUPNÍ MÍSTA 
1PMJĲLB�1BSEVCJDF�)SBEFD�,SÈMPWÏ�1SBIB�1M[Fŋ�QPEMF�LBQB-
city také Brno, Mikulov, Svitavy
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Z uvedených svozových nástupních míst může dopravce organi-
zovat svozy i ve spolupráci s jiným dopravcem. Mezi příjezdem 
k nástupnímu místu a odjezdem autobusu může být přese-
dání nebo vzniknout i delší časová prodleva, kterou není 
možné ze strany CK ovlivnit.
Svozy mohou být zabezpečovány osobními automobily, 
mikrobusy nebo proplacením jízdného linkového autobusu 
nebo vlaku. Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí 
trasa vždy vést nejkratším směrem k hraničnímu přechodu.

Svozová nástupní místa jsou zajištěna a garantována při 
minimálním počtu 8 osob. V případě méně než 8 osob je 
možné ze strany dopravce přesunutí do nejbližšího nástup-
ního místa a vrácení svozového příplatku. CK si vyhrazuje 
právo ve výjimečných situacích (např. z důvodu nízkého po-
čtu účastníků) svoz zcela zrušit. Doprava do některých míst 
v Kampánii a Kalábrii bude řešena transferem (italským).  

ALLIANZ CESTA

Smlouvu m žete uzav ít p ímo v naší kancelá i.

P ekra uj hranice, oceány, sv tadíly. 
Cestuj bez hranic, s pojišt ním bez limitu.

Evropa krom  eské republiky (komplexní pojišt ní 
v etn  storna, cena zájezdu max. 20 000 K ).
 

POZNEJ 
CELÝ SVĚT

Dny
D ti 
do 15 let

Dosp lí 
15 – 70 let

Dosp lí 
nad 70 let

4 91 K 182 K 546 K

8 145 K 290 K 870 K

10 180 K 360 K 1 080 K

12 217 K 434 K 1 302 K

15 271 K 542 K 1 626 K

22 361 K 722 K 2 166 K
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