CK Levante – Jana Koderová
IČ 65971159
Trstěnice 5
569 57 Trstěnice u Litomyšle
Tel.: 388 440 041

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO CHORVATSKA
16.09. – 23.09.17 – 8 dnů – 5 nocí
CHORVATSKO – MURTER – SOUKROMÉ VILY – NÁRODNÍ PARKY A KOUPÁNÍ
Vážení klienti,
dovolte, abychom Vás srdečně přivítali na zájezdu do Chorvatska a předali Vám několik informací
týkajících se odjezdu, programu a pobytu. V případě nejasností kontaktujte naši CK na tel. čísle 388440041
po-pá 9.00 – 18.00 hodin, so 09:00 – 12:00 hod.

Detail zájezdu najdete na adrese:
http://www.levante.cz/zajezdy/chorvatsko-narodni-parky-chorvatska-a-koupani-258973/

ODJEZD:

16.09. - sobota

16:15 hod. – Písek – parkoviště před supermarketem LIDL
18:45 – Příbram – parkoviště u plaveckého bazénu
18:00 hod. – Praha Smíchov – parkoviště Taxi vlevo před nádražím ČD
16:00 hod. – České Budějovice – čerpací stanice OMV na Dlouhé louce (proti Kauflandu)
19:30 hod. – Jihlava – čerpací stanice ONO
20:45 hod. – Brno – staré autobusové nádraží (U Grandu) – zastávky Student Agency

Kontaktní telefon v den odjezdu: 604 148 636
Plánky odjezdových míst najdete na www.levante.cz (odjezdová místa – plánky)
Orientační ceny potravin najdete v tomto odkazu:
http://www.chorvatsko.cz/obec/kuchyne.html
ceny vstupného do národních parků najdete v tomto odkazu:
http://www.chorvatsko.cz/aktual/ceny-vstupne-do-narodnich-parku.html

Doprava do a z letoviska:
Trasa vede přes Rakousko, Slovinsko a dále do Chorvatska. Podle toho, ze kterých nástupních míst klienti
odjíždějí, může být několik tras. Cesta je realizována vždycky klimatizovaným mikrobusem (obvykle cestuje
6-7 osob v jednom vozidle).
Příjezd do letoviska Tisno se předpokládá v dopoledních hodinách. Klienti budou ubytováni po příjezdu,
jakmile budou připravené pokoje – zpravidla do 10:00 hod. Do té doby je možné ponechat zavazadla
v určené místnosti. V ceně zájezdu je povlečení na postele včetně ručníků.
Stravování: v ceně zájezdu je polopenze v restauraci Prova, vzdálené cca 300 metrů od ubytování. První
stravovací služba je večeře v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu. Strava je servírovaná, skládá
se z několika chodů, včetně nápoje k jídlu. Na výběr je několik jídel.
Předpokládaný odjezd z letoviska je v cca 08.00 hod. v pátek, následuje výlet do NP Plitvická jezera. Čas
bude ještě upřesněn řidičem mikrobusu. Návrat do ČR je v sobotu v časných ranních hodinách (Brno cca
02:00 hod., Praha cca 04:00 hod.) .

informace o výletech dostanete v místě od delegáta naší CK
na výlet do Paklenice a do Národního parku Plitvice je doporučena pevná, nebo alespoň sportovní
obuv !!!
S ohledem na možné přetížení mikrobusu je nutné omezení zavazadel a to celkem 25 kg. Nadměrná,
neskladná zavazadla, kartony nápojů se nepřepravují.
*Nezapomeňte občanský průkaz, nebo platný pas.
*Zastávky mikrobusu ( hygienické) jsou po cca 3 hodinách jízdy, jinak samozřejmě po dohodě, nebo podle
uvážení řidiče.
*Ubytováni budete po příjezdu, jakmile budou uklizeny pokoje – zpravidla do 12:00 hod .
*V den odjezdu je nutné vyklidit pokoje do 07:30 hod. Zavazadla se nakládají před snídaní.
*Delegát naší CK (váš pan řidič), Vám bude k dispozici ve vile, kde budete ubytováni. S ním je možné
dohodnout se na účasti na výletech, které jsou součástí zájezdu.
*Měna – chorvatskou měnou je kuna. Tuto měnu je možné v ČR zakoupit. V Chorvatsku lze bez problémů
vyměnit jakékoliv valuty a rovněž Kč.
*Vzhledem k aktuální dopravní situaci může dojít k určitému zpoždění při odjezdu do ČR oproti
oznámenému času odjezdu a příjezdu. Prosíme proto o pochopení.

Příjemný pobyt Vám přejí pracovníci cestovní kanceláře LEVANTE

