POKYNY K ODJEZDU
Vážení cestující,
Věnujte prosím pozornost pokynům k odjezdu na dovolenou.
CÍLOVÁ DESTINACE:
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

Biograd na Moru, kemp Park Soline****, Murter – Jezera Village***
Šibenik, Beach resort Solaris****
mobilní domy

Prosím respektujte pokyny personálu vozidla a dostavte se na místo odjezdu včas. Jízdenky nejsou
vystavovány, personál vozidla Vás usadí dle jména a zasedacího pořádku. Žádáme Vás také, abyste
respektovali stanovený počet zavazadel a jejich hmotnosti.
VOZIDLO:
ŘÍDIČ:
ODJEZD:
ODJEZDOVÉ MÍSTO:
KONTAKT NA CK:
KONTAKT NA DELEGÁTA:

autobus MAN 57 míst, barva bílá
19. 08. 2016, 18:00 h, nakládka probíhá od 17:30 hod.
Ostrava, ul. 28. října, naproti Domu kultury města Ostravy
+420 725 120 440, +420 773 280 833
+385 994 582 280

NÁSTUPNÍ MÍSTA PO TRASE:
Olomouc, U letadla – parkoviště autobusů u Zimního stadionu, 4 os.
Brno, parkoviště Bohunická, podjezd pod Vídeňskou, 6 os.

19:30
20:35

Cesta dále vede přes Bratislava, Csorna, Kormend, Letenye, Zagreb, Biograd na Moru,
Šibenik.
V případě nepříznivé dopravní situace, či rozhodnutím dopravce, je alternativní trasa Vídeň,
Graz, Maribor, Zagreb, Biograd na Moru.
Cestující je povinen se dostavit na odjezdové místo minimálně 30 minut před
stanoveným odjezdem. Vozidlo je označeno logem CHERRY TOUR a destinacemi, kam
směřuje.
Doprava probíhá nonstop jízdou pouze s hygienickými přestávkami na dálničních
odpočívadlech po cca 3-4 hodinách jízdy. Během jízdy cestující sedí na přiděleném sedadle,
pohyb po vozidle není dovolen, v nutných případech (např. za účelem využití toalety) je
pohyb cestujícího po vozidle možný pouze na jeho vlastní zodpovědnost. V průběhu
přestávek je možné u řidičů zakoupit občerstvení dle nabídky.

K přepravě jedné osoby je přijato pouze jedno hlavní zavazadlo o hmotnosti do 20 kg
a jedno příruční zavazadlo o hmotnosti do 5 kg. Další hlavní zavazadlo je možné přepravit
pouze s předchozím objednáním a potvrzením ze strany cestovní kanceláře CHERRY TOUR
za poplatek 200,- Kč/ks.
Čas odjezdu ze zahraničí bude oznámen v den odjezdu tj. v sobotu dopoledne naší
delegátkou v místě pobytu.
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: NEDĚLE 28. 8. 2016, v ranních hodinách.
POKYNY PRO HOSTY „NA SKOK“ – Víkendové koupání
- Hosté „na skok“ mají pouze příruční batoh.
- Cestující „na skok“ se hlásí u delegáta cestovní kanceláře CHERRY TOUR v kempu Park Soline,
kde obdrží další pokyny k pobytu a informaci o odjezdu autobusu zpět do ČR. Očekávaná doba
odjezdu je zpravidla 9 hodin po příjezdu do cílové stanice.
- Příjezd zpět do ČR se očekává v neděli 21. 8. 2015 v ranních/dopoledních hodinách.

OSTATNÍ INFORMACE:
-

-

Pobytové poukazy Vám byly zaslány na maily uvedené u objednávek. Hosté jsou povinni si
pobytový poukaz vytisknout a vzít s sebou. Přihlášení na recepci pro skupinu bude zajištěno
vedoucím skupiny, individuální hosté postupují dle obecných pokynů zaslaných cestovní
kanceláří.
Cestující, kteří mají u cestovní kanceláře CHERRY TOUR sjednáno cestovní pojištění, jsou
povinni si kartičky cestovního pojištění vytisknout a vzít s sebou.

NEZAPOMENOUT!
-

povlečení, prostěradla na 1x manželskou postel rozměry cca 140x200, ostatní 90x200, utěrky,
mycí prostředky na nádobí, toaletní papír, alespoň pojištění léčebných výloh, kartičku
zdravotního pojištění v ČR, doklad totožnosti (pas, OP)

Během trvání vašeho pobytu je zajištěn ze strany cestovní kanceláře český bufet s následujícím
sortimentem:
-

pivo (plech)
minerální voda slazená
Kofola

25 Kč/0,5l
23 Kč/1,5l
30 Kč/2l

Aktuální nabídka se může měnit, podrobné informace získáte u delegáta CHERRY TOUR.
Dále je pro Vás připravena nabídka (chorvatského sortimentu) domácích likérů, rakijí a vín, která se
v závislosti na pobytové destinaci může měnit. O konkrétním sortimentu Vás bude informovat
delegát.
Příjemný pobyt se sluncem nad hlavou přeje kolektiv cestovní kanceláře CHERRY TOUR

