
Pokyny k pobytovému zájezdu do Itálie Lido Adriano 

Vážení zákazníci, 
zakoupili jste si v naší CK pobytový zájezd do : Lido Adriano  

Klient:  Gymnázium Karla Čapka Dobříš                                                                 
             

Ubytování: Apartmány Teresa                       Povinný servisní poplatek v     místě, 20 €/ap/pobyt  

Termín:  29.08.-05.09.09

datum odjezdu: 28.08.09 Vratná kauce: 30 € nebo 1000 Kč/ap

místo + čas odjezdu:     
Doprava:  Klient v CK dopravu neobjednal, má svoji vlastní dopravu. 
Cestovní doklady a zavazadla: Do Itálie můžete cestovat s občanským průkazem se strojovým kódem nebo s pasem.    

 Ubytování:  Apartmány  typu  B  (trilo)  jsou  vzdáleny  od  moře  cca  50m  (res.Teresa-Adriano),  Připraveny  jsou  pro  Vás 
apartmány se  2 ložnicemi, jedna s manželskou postelí, druhá menší  s lůžky nad sebou a jedno lůžko v kuchyni. Mimo ložnic 
je v apartmánu vybavená kuchyň s lednicí, sporákem ( plynový bez  trouby ), veškerým nádobím ( hrnce, talíře, příbory, hrnky, 
sklenky…), gauč. Součástí apartmánu je sociální zařízení ( WC, sprcha ). Pro osoby, které budou mít lůžko v kuchyni není 
k dispozici  skříňka  na šaty.  Po přidělení  apartmánu se  musíte  sami  mezi  sebou dohodnout,  jakou  část  apartmánu budete 
obývat.  Nezapomeňte na sirky, Jar a hadr na nádobí. Doporučujeme přibalit si kuchyňský nůž a igelitové sáčky na odpad do 
koše. V ceně ubytování není zahrnuto povlečení na přikrývku.  Povlečeny jsou pouze  matrace i polštář. Doporučujeme Vám 1 
prostěradlo na osobu pod deku nebo povlak na přikrývku.  Tento povlak si můžete zajistit  i v místě pobytu za poplatek cca 10 
euro/osobu a týden.. V apartmánu nejsou k dispozici ručníky, ani toaletní papír.  
K apartmánu  jsou  přiděleny  vždy  jen  1  klíče.  Italský  partner  z   bezpečnostních  důvodů   2.  klíče  nevydá.  Je  nutné  se 
spolubydlícími se dohodnout na uložení klíčů u jednoho z Vás, příp. si můžete nechat zhotovit na vlastní náklady 2. klíč 
v jednom z místních obchůdků. 
Důležité upozornění: 
V     apartmánech je absolutní zákaz kouření.  Dále v     době od 14 – 16 hodin a od 24 – 8 hod. dodržujte denní a   
noční klid. V     případě porušení tohoto nařízení můžete být pokutováni částkou 50 €/osoba ( a to všechny osoby   
v     apartmánu.    

Kauce: Po příjezdu bude vybrána vratná kauce 30 EUR nebo 1000 Kč/ apartmán  a předána ag. Volanotour . Kauce je určena 
na příp. náhradu vzniklých škod Vašim zaviněním a na úklid apartmánu.Tato kauce je Vám po ukončení pobytu vrácena v plné 
výši, pokud nedojde v apartmánu ke škodě a pokud bude apartmán uklizený.  Případné vzniklé škody a neprovedený úklid  jste 
povinni uhradit ze složené kauce.Povinný servisní poplatek 20 €/ap/pobyt je splatný v     místě při příjezdu v     ag.Volanotour.   

Úklid bytu:  Před odjezdem apartmán důkladně ukliďte.  Vyneste koš,  vytřete  celý apartmán namokro, odmrazte a vytřete 
ledničku, utřete prach, umyjte veškeré nádobí a uložte do skříněk. Před odjezdem průvodce zkontroluje všechny apartmány a 
v případě nepoškozeného  a uklizeného apartmánu Vám italský partner  Vaši kauci vrátí. V případě neuklizeného apartmánu 
jste povinni úklid zaplatit z kauce.  Apartmány v den odjezdu  musí být předány v 9,30 hod po naložení zavazadel do 
busu. 

Vstup na pláž: Je zdarma na vyhrazených místech, jinak je možné pronajmout si slunečník a lehátka za poplatek u některých 
z plážových středisek ( tzv. bagno, lehátko  se řekne italsky lettino, slunečník – ombrellone ). Nezapomeňte si přibalit dobrý 
opalovací  krém  s vyšším  ochranným  faktorem.  Zejména  v počátku  opalování  se  chraňte  slunečníkem,  pokrývkou  atd. 
Upozornění lékaře: Neplavte v moři nejméně 3 hodiny po požití jídla  / může dojít ke kolapsu trávicího ústrojí /. 

Ostatní poznámky: Ubytování probíhá vždy v den příjezdu  od 15,30-16 hod.   Dobu čekání v případě dřívějšího příjezdu 
využijete k procházce v okolí, příp. koupáním v moři. Plavky si  proto  uložte do příručních zavazadel. 

Kapesné: Doporučujeme Vám kapesné na drobné výdaje cca 50 – 70   euro, záleží na Vašem uvážení.  Ceny potravin jsou cca 
2 - 3 x vyšší  než u nás. Rozhodně nezapomeňte ochutnat  proslulou italskou zmrzlinu, kávu presso,  výborné cappuccino, 
případně pravou italskou pizzu. Mezi našimi turisty je velmi oblíbené lehké šumivé víno – Spumante a jahodové Fragollino. 
Pohlednice si můžete zakoupit za 0,20 – 0,50 euro, známka na pohlednici do ČR za 0,80  euro . Telefonní kartu si můžete 
zakoupit za 3 – 5,5  euro . Do ČR volejte 0042 a dále předvolbu s nulou ( např. Šumperk 0042 0583  123456). 

Důležité upozornění:Skupina má sjednáno   své vlastní pojištění   na léčebné výlohy v     zahraničí. V     CK Jeseniatour nesjednáno.   
Podle  zákona 159/99 Sb.o podnikaní v cestovním ruchu jste rovněž pojištěni proti úpadku CK.

Důležité adresy: 
Velvyslanectví ČR v Itálii, Via Gracchi 322 Roma, tel. 0030063609571-3,  ACI ( Automobilový klub Italia), Via Marsela 8, 
Roma, tel. 06 149 982. Silniční služba v případě nehody ( lze volat tel. 116). 

Přejeme Vám hodně sluníčka, mnoho příjemných zážitků, nová přátelství, relaxaci a šťastnou cestu.


