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Jednou z mnoha výhod cestov‑
ní kanceláře Neckermann je 
vysoká kvalita poskytovaných 
informací, které Vám pomáhají 
při výběru stejně kvalitní dovole‑
né. Prosím, přečtěte si pečlivě in‑
formace o nabízených službách. 
Ohledně Vaší rezervace a Vámi 
vybraných služeb se neváhejte 
obrátit na Vašeho prodejce, 
případně na naši servisní linku 
800 700 780.

Spokojenost našich klientů je naší 
prioritou!

DÉLKA ZÁJEZDU
Letecká přeprava je zajištěna 
formou charterových letů nebo na 
pravidelných linkách českých nebo 
zahraničních dopravců. Charterové 
lety po Evropě se z důvodu vytížení 
přes den realizují převážně v noci, 
a proto může let také z hlediska 
délky trvání částečně nebo i zcela 
zasahovat do dne následujícího. 
Mějte, prosím, na paměti, že první 
a poslední den leteckých zájezdů 
je určen k přepravě, nikoli k vlastní 
dovolené. Transfer po příletu do de-
stinace může trvat déle v případě, že 
je Váš hotel na konci trasy transferu/
první na trase zpět. Počítejte s tím, 
že zpáteční transfery na letiště jsou 
organizovány s časovým předstihem, 
abyste v případě nepředvídatelných 
okolností nezmeškali Váš let domů.

DELEGÁT
Po příletu do míst Vaší dovolené na Vás 
na letišti bude čekat delegát. Z důvodu 
vysokého počtu hotelů v jednotlivých 
destinacích není technicky možné, 
aby delegát doprovázel transfery 
ke každému hotelu. Delegáti pro 
Vás pořádají pravidelné informační 
hodiny, jsou připraveni zodpovědět 
Vaše dotazy ohledně země, lidech zde 
žijících, bližším okolí a fakultativních 
výletů. Ve vlastním zájmu sledujte 
informační tabule označené logem CK 
Neckermann, kde naleznete informaci 
ohledně času a místa pořádání této 
schůzky a zároveň čas transferu na 
letiště. Delegát Vám je v případě 
nečekaných nepříjemností a nouzových 
situacích k dispozici v jakoukoliv denní 
či noční hodinu, a to prostřednictvím 
SOS telefonu, jehož číslo naleznete 
v informační složce.

UBYTOVÁNÍ
Počet a uvedený vedle názvu kaž-
dého hotelu napoví standard dané 

kapacity. Tento jednotný systém jsme 
zavedli z důvodu, že kategorizace 
ubytování se v jednotlivých zemích 
liší. Naše kategorizace se může od 
oficiální lišit, vyjadřuje hodnocení CK 
Neckermann. Oficiální kategorii pro 
Vaši lepší představu uvádíme v textu 
u každého hotelu.

a velmi jednoduché ubytová-
ní pro nenáročné hosty

s jednoduché ubytování 
se základním a účelným 
vybavením

d ubytování střední kategorie 
s dobrým vybavením a stan-
dardními službami

f kvalitní ubytování pro ná-
ročné s dobrým vybavením 
a službami

g luxusní ubytování s prvot-
řídními službami pro klienty 
s vysokými požadavky

+ ubytování nabízí více než je 
u dané kategorie běžné

Ve výjimečných případech může dojít 
k překnihování ubytovací kapacity. 
Nejedná se o chybu CK Neckermann. 
Vždy však zaručujeme náhradní 
ubytování ve shodné, případně vyšší 
kategorii.
Stanovený čas k ubytování/opuštění 
hotelového pokoje je určen hotelem 
s ohledem na včasné provedení 
úklidu. Možnost nastěhování v den 
příjezdu je podle mezinárodních 
pravidel po 14. h. Pokud by byl Váš 
odjezd naplánován až na odpoled-
ne/večer, pokoj je zpravidla nutné 
opustit do 12 h., aby bylo možné 
provést řádný úklid pro nově přijíž-
dějící hosty. Tím také končí nárok 
na objednané stravování (zpravidla 
po snídani). Časný příjezd či pozdní 
odjezd není důvodem k delšímu 
užívání pokoje.
U popisu každého hotelu naleznete 
detailní informace ohledně vybavení 
jednotlivých pokojů. U kódu pokoje 
určuje číslovka potřebný počet plně 
placených osob, aby mohl být daný 
typ pokoje zarezervován. Např. 
u pokoje 2A se jedná o cenu za 
dospělou osobu při obsazení pokoje 
2 dospělými osobami. Fotografie 
ubytovacích kapacit v katalogu jsou 
pouze příkladové pro dané zařízení. 
Klientovi nevzniká právo na přidělení 

totožného pokoje z vyobrazení.
Nabízí-li hotel WiFi, nemůžeme ga-
rantovat 100% fungování této služby 
po celou dobu Vašeho pobytu. Kvalitu 
připojení v hotelech řady SunConnect 
zaručujeme.

Hotely se staví a renovují, aby poskyt-
ly hostům pohodlí, které očekávají. 
Mějte, prosím, pochopení, pokud 
občas dojde k omezením z důvodu 
těchto stavebních činností.

BEZBARIÉROVÉ UBYTOVÁNÍ
Zákazníkům s omezenou hybností 
rádi zajistíme ubytování v hotelech 
uzpůsobených a vybavených jejich 
potřebám a možnostem. Prosíme, 
v případě zájmu kontaktujte svého 
prodejce, který Vám rád doporučí 
vyhovující zařízení.

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
Jednolůžkové pokoje se svou 
velikostí, vybavením a polohou ve 
většině případů liší od dvoulůžkových 
pokojů. U mnoha hotelů je možné 
rezervovat dvoulůžkový pokoj pro 
užití jednou osobou.

JOKER POKOJE
Pokud jste se při rezervaci Vašeho 
pokoje rozhodli využít našeho cenově 
výhodného žolíka, tak necháváte vý-
běr kategorie a polohy Vašeho pokoje 
na hoteliérovi.

TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE
Jedná se zpravidla o dvoulůžkové 
pokoje s přistýlkou. V tomto případě 
se může jednat o pohovku na spaní, 
rozkládací lůžko/lehátko/křeslo/gauč 
nebo palandu. Přistýlka zpravidla 
není plnohodnotným lůžkem, může 
být menší a užší než je standardní 
lůžko. Některé hotely neumožňují 
postýlku pro dítě do 2 let věku v pří-
padě, že je v pokoji přistýlka, která 
výrazně zmenší prostor v místnosti.

POLOHA POKOJE
Strana k moři – pokoje mají sice 
v tomto případě polohu směrem 
k moři, nicméně nutně neznamená 
výhled na moře.
Boční výhled na moře – přímý výhled 
na moře není bezpodmínečně 
zaručen. Závisí na tom, jak je pokoj 
v budově situován a taktéž může 
být díky architektonické situaci a/
nebo přírodnímu porostu omezený. 
Přímý výhled na moře nemůžeme 
garantovat.
KLUBOVÉ HOTELY S ANIMACÍ 

V ČEŠTINĚ
Ve vybraných hotelech v několika 
destinacích jsme pro Vás připravili 
doprovodné programy v podobě 
animačního klubu s česky hovořícími 
animátory. Účast na těchto progra-
mech je dobrovolná. Dětský program 
je určen dětem od 3 let, programu 
pro dospělé se mohou účastnit osoby 
starší 15 let. Každý účastník, resp. 
jeho zákonný zástupce je povinen 
oznámit všechna zdravotní omezení, 
popř. sdělit informace o užívaných 
lécích či zdravotních pomůckách. Veš-
kerá rizika spojená se svým zdravot-
ním stavem nese výhradně účastník. 
Každý účastník je v rámci programu 
povinen dbát pokynů animátora. 
Klienti se programu účastní na vlastní 
riziko; provozovatel neodpovídá za 
škody na zdraví (i finanční výdaje 
spojené s lékařským ošetřením, hos-
pitalizací ve zdravotnickém zařízení či 
následnou léčbou) a majetku (ztráta, 
poškození nebo odcizení věcí), pří-
padně jiné majetkové či nemajetkové 
újmy vzniklé účastníkovi progra-
mu. Kluby jsou v provozu během 
letních prázdnin (červenec a srpen). 
Změna v programu a provozní doba 
vyhrazena.

ZVÍŘATA
Je nutné u Vašeho prodejce nejprve 
ověřit zda Váš požadovaný hotel 
domácí zvířata akceptuje. Ve většině 
případů není zvířatům povolen vstup 
do jídelen, společenských místností 
a k bazénu. Může se stát, že ubyto-
vací zařízení neakceptuje domácí 
mazlíčky, avšak není vyloučen jejich 
výskyt (např. domácí zvířata majitele 
hotelu).

KLIMATIZACE
Klimatizace je k dispozici pouze 
v ubytovacích kapacitách, u kterých 
je uvedena přímo v popisu. V mnoha 
případech je ovládána centrálně a její 
provoz záleží výhradně na vedení 
ubytovacího zařízení. Často je klimati-
zace v provozu pouze v hlavní sezoně, 
několik hodin denně a její spuštění 
může znamenat vyšší hluk.

STRAVOVÁNÍ
Rozsah stravování odpovídá objed-
nanému typu. Ve většině zařízení 
uvedených v tomto katalogu se jídla 
servírují formou bufetových stolů. 
Vynášení pokrmů je považováno za 
nevhodné. V hotelích vyšší kategorie 
(f a g) je kladen důraz na 
slušnější oblečení v časech podávání 
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jídel (u mužů je vyžadován vstup 
do hotelové restaurace v dlouhých 
kalhotách). Bezlepková strava je 
pouze na vyžádání a nemusí být 
poskytnuta v plném rozsahu, výběr 
potravin závisí na nabídce hotelu (bu-
fetové stoly). Dovolená v hotelu s all 
inclusive znamená, že můžete strávit 
svou dovolenou prakticky bez dalších 
výdajů. V převážné většině zařízení 
s tímto programem je povinné nosit 
během celého pobytu plastikový 
náramek. Čerpání stravovacích služeb 
se řídí časem nastěhování do pokojů 
a jejich uvolněním. Součástí all 
inclusive zpravidla nebývá součástí 
balená voda. Polopenze se zpravidla 
skládá ze snídaně a večeře (bez 
nápojů) a běžně se začíná večeří 
v den příletu a končí snídaní v den 
odletu. V případě pozdního příletu 
či brzkého odletu nevzniká klientovi 
nárok na kompenzaci za zmeškanou 
stravu. V případě pozdního/brzkého 
příletu/odletu do destinace není 
hotel povinen poskytnout balíček na 
cestu. Rádi bychom Vás upozornili, že 
se nedoporučuje pít vodu z kohoutku 
v žádné ze středomořských destinací.

SPORT A ZÁBAVA
Většina ubytovacích kapacit nabízí 
řadu sportovních nebo zábavních ak-
tivit již zahrnutých v ceně ubytování. 
Vzhledem k vysoké poptávce může 
někdy dojít k nedostatku sportovního 
náčiní. Upozorňujeme na skutečnost, 
že některé služby mohou být z roz-
hodnutí hotelu z různých důvodů 
omezeny či zcela zrušeny.

BAZÉNY
Ubytovací kapacity, jejichž bazén 
nemá čističku jsou povinny z hygi-
enických důvodů vyměňovat vodu. 
Proto se může stát, že bazén nebude 
dočasně k dispozici. V případech 
větších oprav jsme zpravidla hotelem 
dopředu a včas informováni a pře-
dáváme tuto informaci zákazníkům 
ještě před jejich nástupem na 
dovolenou. Užívání bazénů je zpra-
vidla z důvodu bezpečnosti časově 
omezeno.

PLÁŽ
Většina pláží je veřejná a přístupná 
místním, kteří mohou být hlasitější, 
než jsme zvyklí. Zároveň je nutné po-
čítat s možností civilizačního odpadu 
od neohleduplných turistů.
Informaci ohledně lehátek a sluneč-
níků naleznete v popisku u každého 
hotelu. V hlavní sezoně může dojít 
k situaci, že nebudou k dispozici v do-
statečném počtu. Kvůli globálnímu 
oteplování dochází v posledních le-
tech v Řecku k zužování pláží, v době 
přílivu/odlivu může být přístup k moři 
nebo na pláž omezený. Vzdálenost od 
moře uváděná v tomto katalogu je 
orientační, měřená vzdušnou čarou.

MODRÁ VLAJKA U PLÁŽE
V našem katalogu jsme pro Vás 
vybrali kvalitní hotely, které často leží 
na pláži oceněné modrou vlajkou. 
Modrá vlajka (Blue Flag) se uděluje 
jako prestižní ekologické ocenění. 
Před udělením každé vlajky komise 
hodnotí především upravenost 
a čistotu konkrétní pláže, ale také 

přírodní rámec bezprostředního 
okolí. A protože jde o ekologické 
hodnocení, dalšími kritérii je třeba 
i způsob recyklace odpadů.

LÉKY, OČKOVÁNÍ
Pro vstup do cílových zemí nabíze-
ných v tomto katalogu nejsou nutná 
žádná speciální očkování. Doporuču-
jeme přesto zejména léky proti střev-
ním potížím, repelenty, krémy na/po 
opalování. V případě výskytu hmyzu 
na pokojích kontaktujte hoteliéra, 
případně delegáta ihned na místě. 
Na pozdější stížnosti po skončení 
zájezdu nebude brán zřetel.

SKUPINOVÉ SLEVY
Skupinám (10 a více platících osob) 
jsme schopni zajistit individuálně služ-
by přímo na míru. Obracejte se, prosím, 
na adresu skupiny@ckneckermann.cz.

CENOVÝ INFOBOX
V této tabulce uvádíme nejvýhodněj-
ší konečnou cenu za dospělou osobu 
v dané ubytovací kapacitě po ode-
čtení všech slev. Tato cena se může 
týkat i Joker pokoje po odečtení slev. 
Cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Kompletní přehled cen daného 
hotelu naleznete na internetu nebo 
u Vašeho prodejce.
 
DĚTSKÁ SLEVA
Uvedeným věkem se rozumí stáří dítě-
te, jež nesmí překročit v den odletu do 
destinace, tj. dítě do 2 let nesmí v den 
odletu z ČR dovršit druhý rok věku, dítě 
do 12,9 let nesmí v den odletu z ČR 
dovršit 13. roku věku, apod.

POUZE OVĚŘENÍ PARTNEŘI
Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. 
Všichni partneři, se kterými v destina-
ci spolupracujeme, jsou prověřování 
na základě standardu Health & Safety 
koncernu Thomas Cook. Věichni musí 
splnit námi požadovaná kritéria, aby 
s nimi byla uzavřena spolupráce. 
Thomas Cook spolupracuje pouze 
s prověřenými leteckými společ-
nostmi.

DOPORUČENÍ
Pořiďte si fotokopie Vašich dokladů 
(pasu a ŘP) a schovejte jinde než 
originály. Pokoj pro jistotu vždy zamy-
kejte. Informace a fotografie v tomto 
katalogu vycházejí ze skutečnosti 
známých v době jeho přípravy. Dovo-
lujeme si vyhradit právo na možnost 
dodatečných změn.
Doporučujeme nebrat si s sebou na 
dovolenou větší cennosti, šperky 
a velké obnosy peněz v hotovosti. Ve 
většině ubytovacích zařízení je možné 
využívat trezor (převážně za popla-
tek). Doporučujeme uložit si do něj 
veškeré cennosti (cestovní doklady, 
peníze, platební karty atd.).

Těšte se na zajímavé zážitky!


