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VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE – 
HOTELY, APARTMÁNY
VÝHODNÝ TERMÍN (např. 7 dnů za cenu 5-ti)
Počtáři zpozorněte – v některých termínech nabí-
zíme např. 7 dnů za cenu 5 dnů nebo 14 dnů za 
cenu 12 dnů, existují samozřejmě i jiné varianty. 
Nabízí-li Vaše ubytovací zařízení tyto cenové vý-
hody, dozvíte se o nich v katalogu v pasáži „Vý-
hodné termíny“. Upozorňujeme, že v případě pře-
krývání sezón platí sleva vždy pro nejlevnější dny. 
Vedlejší náklady a speciální služby, které je pří-
padně nutné platit na místě (např. lázeňská taxa 
aj.), je vždy nutné uhradit za celý pobyt.

PŘÍJEZD KDYKOLI A POBYTY JIŽ OD 1 NOCI
Svou zimní dovolenou si u nás můžete objednat 
přesně podle Vašich časových možností. Mno-
ho zařízení nabízí, především před a po hlav-
ní sezóně, možnost příjezdu kterýkoli den v týd-
nu. Často jsou možné i zkrácené pobyty na 2, 3 
nebo 4 noci, stejně jako „o něco delší“ zimní do-
volená, např. na 10 nebo 11 nocí. Den příjezdu 
a minimální délku pobytu naleznete u jednotli-
vých popisů ubytovacích zařízení.
Upozornění: V případě překrývání sezón je ne-
zbytně nutné dodržet minimální délku pobytu! 
Příklad: Příjezd/minimální délka pobytu: den-
ně/3 noci. 26. 1.–22. 2. sobota/7 nocí.
Např. 23. 1. lze rezervovat: 3 noci/odjezd 26. 1. 
nebo 10 nocí/odjezd 2. 2. např. 26. 1. lze rezer-
vovat jen 7 nocí/odjezd 2. 2.
Odjezdy v období mezi 26. 1. a 2. 2. tedy nejsou 
u tohoto příkladu možné!
Hotelové pokoje jsou v den příjezdu v zása-
dě k dispozici až od cca 14-15 hodin. Při příjez-
du po 18. hodině je bezpodmínečně nutné hotel 
nebo osobu předávající klíče informovat!

DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Výběr místa dovolené často závisí na tom, jest-
li je tam vítán váš čtyřnohý domácí mazlíček. 
V popisech hotelů naleznete příslušnou infor-
maci, přičemž se jedná vždy o povolení vzít si 
jedno domácí zvíře. V jídelnách, společenských 
místnostech nebo u bazénů je zvířatům vstup 
většinou zakázán. Upozornění: Poznámka „Do-
mácí zvíře: „ne“ nevylučuje, že se v ubytovacím 
zařízení nemohou vyskytnout zvířata (např. do-
mácí zvířata majitele hotelu). Poplatky za zvíře 
je nutné uhradit na místě. Je doporučeno ohlásit 
domácí zvíře předem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K UBYTOVÁNÍ
Mějte prosím na vědomí, že v každém apartmá-
nu/pokoji může být ubytován maximální počet 
osob uvedený v katalogu (i malé děti do 2 let 
jsou zde považovány za „osoby“). Pokud tento 
maximální počet lze překročit, naleznete infor-
maci u popisu objektu pod bodem „Děti“. Uve-
dené velikosti apartmánu v m2 jsou přibližné ve-
likosti. Sporákem se rozumí kuchyňské zařízení 
bez trouby.
U příslušného popisu objektu naleznete, jaké 
služby jsou zahrnuty v ceně ubytování, co je 
nutné zaplatit na místě nebo co je nutné si vzít 
s sebou.

Najdete zde i přesný čas pro začátek/konec ná-
jmu. Při opožděném příjezdu se prosím včas 
ohlaste v hotelu, popř. u osoby, která Vám má 
předat klíče od apartmánu. Telefonní číslo na-
leznete v pokynech k Vašemu zájezdu.

LÁZEŇSKÁ TAXA
V některých destinacích a oblastech platí hosté 
tzv. lázeňskou taxu za každý den pobytu. O za-
vedení taxy a výši této částky rozhoduje místní 
správní úřad nezávisle na CK. Výše taxy je plat-
ná v době vydání katalogu a může se měnit.

NAŠE PROSBA
Majitelé apartmánů vkládají do hostů velkou dů-
věru. Myslete vždy na to, že hosté přijíždějící po 
Vás si také chtějí užít apartmán, který je v po-
řádku. I v případě, že závěrečný úklid provádí 
majitel, měli byste například umýt nádobí a pří-
bory a apartmán opustit čistý.

APARTMÁNY SE STRAVOU
V některých ubytovacích zařízeních lze při-
objednat stravovací služby. Užijte si komfort 
apartmánu, aniž byste museli sami vařit! Uza-
vřeli jsme pro Vás smlouvy s restauracemi nebo 
hotely v blízkém okolí Vašeho apartmánu. Upo-
zornění: službu si lze objednat pouze podle pří-
slušného minimálního pobytu a pro každého 
účastníka zájezdu jednotlivě.

RŮZNÉ
• V mnoha hotelech (především v případě star-

ších rakouských hotelů) jsou lůžka často dlou-
há jen cca 1,90 m.

• Dětská lůžka a přistýlky mohou být kratší než 
1,90 m.

• Náklady, které hotelu vzniknou pro děti do 2 
let, je nutné uhradit přímo na místě!

• V pokojích, ve kterých jsou již umístěny přistýl-
ky pro děti, nelze navíc ubytovat další malé 
dítě. To platí i tehdy, když si host přiveze vlast-
ní dětskou postýlku a nevzniká nárok na vlast-
ní lůžko.

• V případě objednané polopenze začíná stra-
vování večeří v den příjezdu a končí snídaní 
v den odjezdu.

• V některých hotelech (v určitých obdobích) se 
večeře podává ve 2 turnusech, tj. v pevně sta-
novené časy.

• Sauny a wellness centra mohou být ve dnech 
s největším střídáním hostů (před Vánocemi/
Novým rokem, resp. v sobotu) zavřená, aby 
bylo možné provést úklid nebo menší údrž-
bové práce. Vstup pro děti do 13 let není do 
těchto prostor většinou povolen.

• V některých bazénech je povinná koupací če-
pice.

• Fotky ubytovacích kapacit uvedené v katalogu 
jsou pouze příkladová pro dané zařízení; kli-
entovi tak nevzniká právo na přidělení totož-
ného pokoje/apartmánu z vyobrazení.

• Vzdálenost od sjezdovek je orientační, měřena 
vzdušnou čarou.

• Parkování – pokud se jedná o parkování dle 
dostupnosti, nelze garantovat parkování přímo 
u hotelu/apartmánů.

• Nabízí-li hotel službu WiFi, nemůžeme garan-
tovat nepřerušené fungování této služby.

• Doporučujeme Vám vzít s sebou hygienické 
a toaletní potřeby (při ubytování v apartmá-
nech také mycí prostředky na nádobí).

UŽITEČNÉ INFORMACE
Dálniční poplatky a dopravní předpisy:
• Pro používání dálnic v Rakousku, Švýcarsku, 

České republice a na Slovensku je nutné mít 
dálniční známku. Lze ji zakoupit např. na hra-
ničních přechodech, ve směnárnách, na po-
štách a většině čerpacích stanic. V Itálii jsou 
dálnice rovněž placené. Platí se v hotovosti na 
mýtnicích na dálnici. Možnost zakoupení dál-
ničních známek na našich pobočkách.

• Informace o aktuální výši získáte např. u au-
tomobilového klubu nebo v cestovní kance-
láři.

• V případě poruch na dálnici je povoleno vy-
stoupit z automobilu pouze s reflexní vestou. 
V každém autě je nutné vozit alespoň jednu 
reflexní vestu.
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• před cestou je nutné ověřit si akuální dopravní 
situaci na plánované trase (dočasné uzavírky, 
objízdné trasy apod.).

• Občan ČR může cestovat do zemí EU na zá-
kladě platného cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu. Nedoporučuje se cestovat na 
občanský průkaz s odděleným rohem. Dokla-
dy by měly být platné minimálně po dobu plá-
novaného pobytu mimo území ČR. Pokud 
cestujete s dětmi, tak i děti musí mít svůj ces-
tovní pas. V případě ztráty je nutné se obrá-
tit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za 
účelem návratu vystaví náhradní cestovní do-
klad, který slouží k jednorázové cestě do ČR. 
Je proto praktické se vybavit na cestu kopií 
cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu 
pro případ ztráty originálních dokladů.

Vezměte prosím na vědomí, že před hlavní se-
zónou a po ní nemusí být vleky ještě v plném 
provozu nebo zavírají dříve, resp. že gastrono-
mické a turistické nabídky mohou být k dispozici 
pouze v omezeném měřítku.
Budete-li během dovolené potřebovat lékařské 
ošetření, obraťte se prosím s důvěrou na hotelo-
vou recepci. Ve všech zemích z tohoto katalogu je 
pro nouzové situace zřízena telefonická služba.
Na italských sjezdovkách musí mít děti do 14 let 
(lyžaři a snowboardisté) lyžařskou přilbu. Italský 
lyžařský svaz navíc doporučuje uzavřít zákonné 
pojištění odpovědnosti za škody.
Ve většině spolkových zemí Rakouska platí pro 
děti do 15 let povinnost nosit lyžařskou přilbu!

SJEZDOVÉ TRATĚ 
A PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
U sjezdových tratí značí jejich obtížnost téměř 
výhradně barva. Černé sjezdovky jsou urče-
né pro lyžaře nejzdatnější, červené pro středně 
zdatné a pro lyžaře méně zdatné a začáteční-
ky jsou sjezdové tratě značeny modrou barvou. 
U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stu-
peň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale 
vztahuje se jen k úseku s náročností maximální. 
Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnos-
ti lyžařů prováděna většinou v době, kdy je pře-
pravní zařízení mimo provoz. Přepravní zařízení 
jsou zpravidla v provozu od 8:00 až 9:00 h. ráno 
do 15:30 až 17:30 h. odpoledne. Provoz lanovek 
a vleků může být lyžařským střediskem omezen 
z důvodů špatných sněhových či klimatických 
podmínek, lavinového nebezpečí nebo též z dů-
vodů technických. Doporučujeme Vám dodržovat 

a respektovat pravidla pro pohyb na značených 
sjezdových tratích a nařízení týkající se uzavření 
některých tras, ať už z důvodu špatné sněhové 
pokrývky, nebezpečí pádu lavin nebo např. pořá-
dání závodů. Nedodržení pravidel jednotlivých ly-
žařských areálů může vést i k vysokým pokutám. 
Řada středisek také nabízí volné terény. Zde je 
třeba připomenout, že na sjezdy mimo vyznače-
né tratě se nevztahuje základní cestovní pojiště-
ní a proto Vám doporučujeme, plánujete-li i tento 
způsob sjezdů, podrobně se informovat ve Vaší 
pojišťovně. V některých lyžařských střediscích 
platí povinnost používat homologované lyžař-
ské přilby pro všechny děti do 14 let (Itálie) nebo 
do 15 let (Rakousko, kromě spolkových zemí Ty-
rolsko a Vorarlbersko). Ale i v případě středisek, 
kde použití lyžařské přilby není povinné, Vám 
z hlediska bezpečnosti její použití doporučujeme.

Kategorie ubytování
Podle počtu N uvedených vedle názvu hotelu 
na první pohled poznáte, jaký standard může-
te očekávat. Tento jednotný systém jsme vyvi-
nuli z toho důvodu, že kategorizace ubytování 
se v jednotlivých zemích liší. Někde se kvalita 
hotelu rozděluje na A, B, C, někde se používa-
jí hvězdičky nebo symboly klíče. Doporučujeme 
Vám orientovat se podle našeho rozdělení ka-
tegorií, pak určitě najdete tu správnou nabídku 
odpovídající Vašim nárokům. Upozorňujeme, že 
naše hodnocení se může od oficiální kategorie 
hotelu lišit. Vyjadřuje hodnocení Neckermann 
Cestovní kanceláře a nemusí nutně odpovídat 
oficiální kategorii objektu.
Rádi bychom Vás upozornili na to, že standard 
hotelů ve stejné kategorii se může svou úrov-
ní vybavení, vybavení pokojů a rozsahem nabí-
zených služeb včetně stravování v jednotlivých 
destinacích lišit.
N = velmi jednoduché ubytování
NN = jednoduché ubytování
NNN = ubytování střední kategorie
NNNN = ubytování pro náročné
NNNNN = luxusní ubytování pro klienty s vyso-
kými požadavky
+ = ubytování nabízí více než je v dané katego-
rii běžné

JARNÍ PRÁZDNINY 2016
Chystáte se s dětmi na hory o jarních prázdni-
nách? Níže si jednoduše najděte termín Vašich 
prázdnin a pojeďte si zalyžovat!

1. 2.–7. 2. 2016
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Pra-
ha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Pl-
zeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Krá-
lové, Teplice, Nový Jičín
8. 2.–14. 2. 2016
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Se-
mily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 
Písek, Náchod, Bruntál
15. 2.–21. 2. 2016
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, 
Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šum-
perk, Opava, Jeseník
22. 2.–28. 2. 2016
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovi-
ce, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubi-
ce, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-
-město
29. 2.–6. 3. 2016
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-ven-
kov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domaž-
lice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
7. 3.–13. 3. 2016
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, 
Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, 
Přerov, Frýdek-Místek

NA KOHO SE MŮŽETE 
OBRÁTIT BĚHEM VAŠÍ 
DOVOLENÉ:
V destinacích z katalogu Lyžování & Relax 
není v ceně zahrnutý delegátský a průvodcov-
ský servis. V případě potřeby se obraťte na naši 
SOS linku – číslo obdržíte v pokynech na ces-
tu. Je Vám samozřejmě k dispozici také v přípa-
dě potíží a nečekaných událostí v místě pobytu. 
Dojde-li k pozdějšímu příjezdu/nástupu na uby-
tování, informujte prosím SOS linku nebo přímo 
ubytovací zařízení, telefonický kontakt je rovněž 
uveden v cestovních pokynech.

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK V CENÍKOVÝCH 
TABULKÁCH:
BS – bez stravy
SN – snídaně
PP – polopenze
PLP – plná penze
AI – all inclusive


