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VŠEOBECNÉ
INFORMACE

KATEGORIE UBYTOVÁNÍ
Podle počtu a uvedených vedle názvu hotelu na prv-
ní pohled poznáte, jaký standard můžete očekávat. Tento 
jednotný systém jsme vyvinuli z toho důvodu, že katego-
rizace ubytování se v jednotlivých zemích liší. Někde se 
kvalita hotelu rozděluje na A, B, C, jinde se používají hvěz-
dičky nebo symboly klíče. Doporučujeme Vám orientovat 
se podle našeho rozdělení kategorií. Pak určitě najdete tu 
správnou nabídku odpovídající Vašim nárokům.

a velmi jednoduché ubytování
s jednoduché ubytování
d ubytování střední kategorie
f ubytování pro náročné
g luxusní ubytování pro klienty 
 s vysokými požadavky
+ ubytování nabízí více než je 
 u dané kategorie běžné

TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE
Jedná se zpravidla o dvoulůžkové pokoje s přistýlkou. Při 
tom se může jednat o pohovku na spaní nebo rozkláda-
cí lůžko.

SLUŽBY DELEGÁTA
Součástí všech našich leteckých eurovíkendů jsou služby 
česky mluvícího delegáta. Setkání obvykle probíhá na le-
tišti v Praze, kde od něj obdržíte potřebné doklady k od-
bavení a případně pojišťovací kartičky, pokud jste si ob-
jednali cestovní pojištění prostřednictvím naší cestovní 
kanceláře. Delegát je připraven asistovat u odbavení na 
letišti a následně cestuje se skupinou do destinace. 
Po vydání zavazadel na letišti Vás doprovodí k autobusu, 
který zajišťuje transfer do hotelu. Cestou z letiště a na in-

formativních schůzkách v hotelu Vám následně poskyt-
ne nezbytné informace k příjemnému pobytu, včetně na-
bídky dalších doplňkových služeb, zejména fakultativních 
výletů. Delegát obvykle zůstává po celou dobu pobytu 
ve stejném hotelu a poslední den cestuje s Vámi zpět do 
České republiky. V případě prodloužených leteckých ví-
kendů u moře, Vás bude delegát očekávat na letišti v cílo-
vé destinaci a sdělí vám termíny informativních schůzek 
v jednotlivých hotelech.

PŘÍJEZD / ODJEZD
Při dřívějším příjezdu do hotelu se může stát, že úklid Va-
šeho pokoje ještě není dokončen. Mějte prosím, trochu 
strpení, jestliže se nemůžete v pokoji ihned ubytovat. 
Možnost nastěhování v den příjezdu je podle meziná-
rodních pravidel po 14 h. Pokud by byl váš odjezd z hote-
lu naplánován až na odpoledne / večer, pokoj je zpravi-
dla nutné opustit do 12. h, aby bylo možné provést řádný 
úklid pro nově přijíždějící hosty. Tím také končí nárok na 
objednané stravování.

TREZORY / CENNOSTI
Doporučujeme nebrat si s sebou na zájezd větší cennos-
ti, šperky či velký obnos peněz. Ve většině hotelů může-
te využít trezor (obvykle za poplatek). Doporučujeme si 
před cestou pořídit fotokopii cestovního dokladu.

INFORMACE K ODLETU
O odletových časech budete informování vždy týden před 
odletem formou pokynů k odletu. Všechny uvedené odle-
tové a příletové časy jsou místní a pouze orientační, letecká 
společnost má právo odletové časy změnit. Z technických 
důvodů a z důvodů nepředvídatelných okolností a událostí 
(např. přírodní katastrofy, stávky leteckého personálu, atd.), 
popřípadě z důvodu přetížení leteckého provozu, mohou 

vzniknout zpoždění nebo změny v časech odletů, za které 
společnost Thomas Cook nenese odpovědnost. Pro hladký 
průběh odbavení je ve Vašem zájmu, abyste se dostavili na 
letiště nejpozději 2 hodiny před odletem. Letecká společ-
nost má právo vyloučit cestující z přepravy, pokud se nedo-
staví k odbavení včas. Jelikož každá letecké společnost má 
své vlastní cestovní a přepravní podmínky, které jsou v prů-
běhu roku aktualizovány, tak o povolené hmotnosti odbavo-
vaného zavazadla budete informováni v pokynech k odletu. 
Obecně se dá informovat, že hmotnost odbavovaného zava-
zadla by neměla přesáhnout 15 kg na osobu. Reklamace ne-
doručeného zavazadla musí být nahlášena okamžitě u han-
dlingového partnera letecké společnosti. Cestující nesmí 
přepravovat v zapsaném zavazadle křehké věci, cenné věci, 
peníze, kreditní karty a předměty podléhající rychlé zkáze.

MĚSTSKÉ POPLATKY
Rádi bychom Vás upozornili na místní taxy, které si účtuje 
většina evropských měst. Některá města požadují platbu 
těchto poplatků od klientů až na místě (itálská, španěl-
ská města), jiné naopak předem prostřednictvím cestovní 
kanceláře (francouzská města). Jejich výše se odvíjí od ka-
tegorie hotelu, města a dalších faktorů. Většinou se pohy-
buje v rozmezí 1- 6 € za osobu a noc.

CESTOVNÍ DOKLADY
Občanský průkaz Vám postačí při návštěvě těchto měst: 
Řím, Barcelona, Madrid, Valencie, Bilbao, Lisabon, Porto, 
Londýn, Dublin, Skotsko, Paříž, Nice, Island, Riga a Tallinn.
Cestovní pas je požadován v Istanbulu.

VYSVĚTLIVKA ZKRATKY V CENÍKOVÝCH
TABULKÁCH:
SN - snídaně.

VYUŽIJTE PESTRÉ NABÍDKY VÝLETŮ V ČESKÉM JAZYCE S NAŠIMI PROFESIONÁLNÍMI PRŮVODCI
Chceme Vám ukázat to nejzajímavější a nejkrásnější, a proto pro Vás máme u každého města připravenou širokou nabídku fakultativních výletů. Rezervujte si výlet rovnou 
při koupi zájezdu a získejte tak zvýhodněnou cenu a navíc garanci místa! Při koupi několika výletů najednou nabízíme balíčkové ceny, tzv. kombi balíčky za přímo bezkon-
kurenční ceny. Podrobné nabídky a popisy jednotlivých výletů naleznete u jednotlivých destinací.

PROFESIONÁLNÍ PRŮVODCI
Veškeré výlety jsou doprovázeny česky hovořícími průvodci. Naši průvodci jsou ověření a naši dlouholetí klienti se kvůli nim i vrací. Dovolte nám, abychom Vám představi-
li alespoň některé z nich.

POZNEJTE KRÁSY A TAJEMSTVÍ EVROPSKÝCH MĚST

IVETA SVOBODOVÁ
provází většinu zájezdů 
do Paříže, kde se cítí jako 
doma.

IVETA TESAŘOVÁ
doménou usměvavé 
Ivety jsou zájezdy do 
Skotska.

VIKTORIE TENZEROVÁ
všechny zákoutí Dublinu 
Vám ukáže Viktorie.

RICHARD HLADÍK
všestranný průvodce, 
který bude doprovázet 
zájezdy do Barcelony.

ANDREA KRAHULCOVÁ
naše specialistka nejen 
na italské destinace jako 
je Řím a Toskánsko.

HANA ŘEHÁKOVÁ
s touto mladou slečnou 
se můžete potkat na zá-
jezdech do Říma či Lon-
dýna.

ŠÁRKA KOLIÁŠOVÁ
nejlepší restaurace v Barce-
loně, Valencii a Portugalsku 
Vám ukáže tato sympatická 
mladá průvodkyně.

VERONIKA MRÁZKOVÁ
doménou Veroniky jsou 
zájezdy do Istanbulu 
a Španělska.


