IveRia-TRAVEL s.r.o.
Mírové nám. 208/35, 400 01 Ústí nad Labem, CZECH REPUBLIC
tel +420 47 520 85 85
mobil: +420 602 227 808
e-mail: ck.iveria@seznam.cz, internet: www.iveria.cz

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY POBYTOVÉHO ZÁJEZDU
termín zájezdu:

10.6.-18.6.2019

číslo zájezdu:

2307

doprava:

Autobus 1.

odjezd z ČR:

10.6.

odjezd z HR:

17.6.

návrat do ČR:

18.6.

cílové místo:

Biograd na Moru

ubytování:

kemp SOLINE

Nástupní místo
Brozany nad Ohří

Čas srazu

Čas odjezdu

16.00

Po naložení

Místo srazu
Hasičárna-zastávka autobusu

čas je pouze orientační dle aktuálního provozu !

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nástupní místo je to, které jste uvedli v cestovní smlouvě a je
pro Vás závazné. Pokud máte v cestovní smlouvě uvedené nástupní místo, které Vám nevyhovuje a rádi by jste
odjížděli z jiného místa, neprodleně nás o tom informujte!!! Klienti, kteří budou čekat na jiném nástupním místě, než
které měli uvedené v cestovní smlouvě, bez předběžné dohody s CK, nebudou přijati k přepravě.

Všichni klienti musí mít vyřízené cestovní pojištění pro cestu a pobyt v zahraničí. Pojištění je možno
sjednat i v naší CK. Doporučujeme si vzít kartičky Vaší zdravotní pojišťovny. Do autobusu se oblékněte
variabilně. Doporučujeme si vzít též malý polštářek, bude se Vám hodit i v kempu, polštáře v MBH jsou
menších rozměrů. NOČNÍ KLID V AUTOBUSU 22:00-07:00. V tento čas máte právo sklopit svou sedačku.
V jinou dobu pouze po dohodě se spolucestujícími za Vámi.

Pokud nemáte zakoupenou místenku (www.iveria.cz/doprava) je nutné akceptovat
sedadla, která vám budou přidělena při nástupu!

NEZAPOMEŇTE: Platný cestovní doklad, vratnou kauci na MBH 1000,-Kč, uzavřít cestovní pojištění.
Dětské skupiny řešeny individuálně.

VÁHA VAŠICH ZAVAZADEL: max. 18 kg/os.(vlastní strava) a 15 kg/os.(se stravou). Vaše
zavazadla budou náhodně vážena a při nedodržení váhy Vám bude naúčtována smluvní pokuta dle
všeobecných podmínek cestovní kanceláře ve výši 50,-Kč za každý kilogram navíc. Prosíme klienty, aby si
nebrali objemná a neskladná zavazadla. Budete jinak nuceni cestovat se zavazadly v uličce autobusu. Též se může stát, že
bude přetížený autobus při kontrole váhy navrácen zpět!!

V žádném případě nebudou přepravovány balené kartony nápojů!!

