Albánsko

Dôležité informácie - Leto 2018

DOPRAVA Prvý a posledný deň zájazdu je
určený predovšetkým k preprave na miesto a z
miesta pobytu. Tieto dni neslúžia k samotnému pobytu pri mori. Prosím, nezabudnite si
so sebou zobrať aj platné cestovné doklady
– pas alebo občiansky preukaz. Na základe
platnej legislatívy sa vyžaduje platnosť cestovného dokladu MINIMÁLNE 3 mesiace
po plánovanom ukončení pobytu. Pri cestovaní maloletých detí bez rodičov, resp. len
s jedným z rodičov upozorňujeme na nutnosť
notársky overeného súhlasu rodičov s vycestovaním dieťaťa. (Zdroj: https://www.mzv.sk/
cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_
publisher/Iw1ppvnScIPx/content/albanska-republika?displayMode=1)
Letecká doprava je zabezpečená
charterovou linkou leteckej spoločnosti Travel Service lietadlami
typu Airbus 320 a Boeing 737800 z Bratislavy, resp. z Košíc. Na letisko v
Bratislave je potrebné dostaviť sa 2 hodiny
pred odletom, v Košiciach už 2,5 hodiny pred
odletom. Následne vyhľadáte pult check-in
(registráciia k letu) s cieľovou destináciou Tirana (TIA). Letecká spoločnosť pracuje v bezletenkovom režime, čo znamená, že nebudete
mať v rukách žiadnu letenku, na check-ine sa
preukážete iba platným cestovným dokladom.
Batožina podávaná na prepravu v batožinovom priestore lietadla musí byť uzamknutá a
označená visačkou. Hmotnosť batožiny je
leteckou spoločnosťou stanovená na max.
15 kg na osobu + malá príručná batožina
s rozmermi max. 56x45x25 cm o váhe do 8
kg + 1 malá osobná taška (napr. dámska kabelka alebo laptop, rozmer 40x30x15 cm a
max. 3 kg). Max. povolená hmotnosť jedného kusu batožiny je 32 kg. Žiadne iné predmety nebudú akceptované. Výnimkou sú
iba pomôcky pre cestujúcich s obmedzenou
pohyblivosťou, tj. napr. barle, príp. skladací
invalidní vozík. Letecká spoločnosť si priamo
pri check-ine na letisku v Bratislave, resp. v
Košiciach a i pri odlete späť domov účtuje
príplatok za nadváhu batožiny, preto pokiaľ
nechcete platiť za extra kg, dbajte na dodržiavanie hmotnostného limitu. Neoznačená
batožina nebude pri nástupe do lietadla akceptovaná a bude naviac spoplatnená (s vý-

nimkou tovaru zakúpeného v DUTY FREE
zóne letiska miesta odletu a predmetov osobného použitia - napr. dámska kabelka, fotoaparát a pod.)
V prípade, že si so sebou plánujete vziať nadrozmernú batožinu (surf, bicykel, golfové
palice a pod.), je nutné minimálne týždeň
pred odletom informovať o tejto skutočnosti
pracovníka pobočky, kde ste zájazd kupovali. Nadrozmerná batožina musí byť špeciálne
zabalená a letecká spoločnosť za ňu inkasuje
príplatky podľa platného cenníka leteckej
spoločnosti (cenu vám poskytneme na vyžiadanie). Kočík pre infanta (dieťa od 0 do 2
rokov bez nároku na sedačku v lietadle) spoplatnený nie je a jeho váha sa nezapočítava
do váhového limitu. Za poškodenie nezabaleného kočíka či športového vybavenia nenesie letecká spoločnosť zodpovednosť, preto
použite ochranný obal. Slnečník sa započítava
do max. povolenej váhy 15 kg na osobu, povolené rozmery slnečníka: dĺžka každej strany
musí byť menšia ako 150 cm a súčet všetkých
troch strán musí byť menší ako 250 cm
Upozornenie – pokuta 2000 €, resp. vylúčenie z prepravy hrozí každému cestujúcemu
pri akomkoľvek fyzickom či verbálnom napadnutí zamestnanca alebo zástupcu leteckej
spoločnosti alebo pri pokuse o poškodzovanie majetku leteckej spoločnosti, letiska alebo
tretích strán. Dopravca má právo cestujúceho
presadiť bez ohľadu na seating a má aj právo
nechať preložiť príručnú batožinu do carga.
Cestujúci je povinný oboznámiť sa s Prepravnými podmienkami spoločnostíi Travel
Service, ktoré nájdete spolu s podrobnými
informáciami týkajúcimi sa bezpečnosti, ako i
praktickými radami a zoznamom zakázaných
predmetov na: www.travelservice.aero.

Upozorňujeme klientov na zvýšené bezpečnostné kontroly na letiskách! Nosiť
zbrane, nože, slzný plyn, holiace čepieľky, žiletky, britvy, nožnice, manikúru,
pinzety, pilníky, pletacie ihlice a iné predmety klasifikované ako nebezpečné
na palubu lietadla je zakázané! K zakázaným predmetom sa radia i howerboardy, segwaye, niektoré elektronické zariadenia a akékoľvek prehrievajúce sa alebo
poškodené batérie. Elektronické cigarety musí mať cestujúci vždy priamo u seba a ak je
možné, tak s odstránenou batériou. V príručnej batožine môžete mať max. 1 liter tekutín
na osobu v individuálnych baleniach po max. 100 ml a uložené musia byť v priehľadných,
uzatvárateľných plastikových obaloch. Cestujúci je pred odletom povinný oboznámiť sa s
Prepravnými podmienkami spoločností Travel Service - SmartWings, ktoré nájdete spolu
s podrobnými informáciami týkajúcimi sa bezpečnosti, ako i praktické rady a zoznam
zakázaných predmetov na web stránke: www.travelservice.aero

Parkovanie na letisku Odporúčame vám využiť služby non-stop monitorovaného parkoviska pri letisku v Bratislave. Túto
službu si môžete zarezervovať cez web stránku
našej CK. Viac informácií na www.parkovanienaletisku.sk a na telefónnom čísle: 02/4820
1344. Informácie o možnostiach parkovania
na letisku v Bratislave, resp. Košiciach nájdete aj na adresách www.airportbratislava.sk,
resp. www.airportkosice.sk.
Autobusovú dopravu zabezpečujeme klimatizovanými autobusmi našich zmluvných
partnerov. Miesta na sedenie prideľuje softvér
CK automaticky, podľa dátumu kúpy zájazdu. Pri odchodoch a príchodoch je nutné
počítať s mimoriadnymi situáciami na cestách
a hraničných priechodoch vedúcich k časovým posunom, ktoré CK nemôže ovplyvniť.
Vzhľadom k časovej nadväznosti odchodov
z jednotlivých nástupných miest na Slovensku je nutné, aby bol každý účastník zájazdu
pripravený na príslušnom nástupnom mieste aspoň 15 minút pred odchodom. Počas
cesty nasleduje po každých približne 4 hodinách max. 30-minútová hygienická prestávka,
ktorú môžete využiť i na zakúpenie občerstvenia v podobe teplých i studených nápojov u našich vodičov. Vzhľadom na komfort
cestujúcich a obmedzený batožinový priestor
je povolená jedna cestovná batožina a jedna
príručná taška na osobu. Riadne nezabalenú
batožinu, ako i batožinu naviac, nie sú vodiči povinní naložiť. Cesta (z Bratislavy) do
Albánska trvá približne 21-26 hodín. Detské
sedačky nie sú povinní dopravcovia zabezpečiť.
Pre deti do dvoch rokov cesta autobusom nie
je možná.
Individuálna Pri ceste autom potrebujete
okrem bežných dokladov na vedenie motorového vozidla (vodičský preukaz, technický
preukaz, doklad o poistení ...) aj zelenú kartu, ktorú vám vydá vaša poisťovňa,
kde máte uzavreté povinné zmluvné
poistenie. Pokiaľ cestujete na požičanom aute, potrebujete aj notársky overený
súhlas na používanie vozidla jeho majiteľom.
Odporúčame vám dodržiavať stanovenú
rýchlosť, ako aj rešpektovať pravidlá cestnej
premávky.

Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky
Rruga Skenderbeu 8, Tirana, Albánsko
tel.: +355 4227 4917
mobil: +355 68 908 2308
fax: +355 4227 4918
e-mail: emb.tirana@mzv.sk

Albánsko
Adresy a GPS súradnice hotelov sú nasledovné:
Rafaelo Resort: Rruga Shëngjin - Kune,
Shëngjin 4503, GPS súradnice: 41.808409,
19.599917
Albanian Star a Ibiza: Rruga Kompleksit SH4, Golem 2504, GPS súradnice: 41.265752, 19.519879
Dolce Vita: 1 Km od Shkembi Kavajes, Durrës, GPS súradnice: 41.266873, 19.519643
Horizont: Durres-Golem, Rruga e Kompleskit, Km.3, GPS súradnice: 41.301389,
19.497635

Poistenie Poistná knižka EURÓPSKA
CESTOVNÁ POISŤOVŇA, ktorú ste obdržali spolu s voucherom – ubytovacím poukazom, platí pre všetkých členov uvedených
na Cestovnej zmluve a je nutné predložiť
ju pri každej poistnej udalosti. Pozorne si
ju preštudujte, nájdete v nej okrem rozsahu poistenia a poistného krytia aj kontakt
na asistenčnú službu, ktorú treba telefonicky
kontaktovať v prípade akejkoľvek poistnej
udalosti. V prípade poistnej udalosti, napr.
návšteva lekára, je nutné vypýtať si a uschovať všetky doklady (diagnóza, doklady o zaplatení, pokladničné doklady za lieky ...),
nakoľko len na základe ich predloženia vám
poisťovňa túto poistnú udalosť preplatí.
Ako si nepokaziť dovolenku Počas vášho pobytu sa môžete stretnúť s drobnými odchýlkami, ktoré často vyplývajú
z odlišných zvykov a tradícií krajiny, ktorú
ste navštívili. Ak ich však prijmete s patričným nadhľadom a toleranciou, potom vám
budú odmenou zaujímavé a nevšedné dovolenkové zážitky.
Do batožiny vám odporúčame pribaliť si
ochranné prostriedky proti hmyzu, repelenty, odpudzovače komárov, opaľovací
krém s vyšším UV faktorom, lieky osobnej
potreby, bežné lieky tlmiace bolesť a lieky
vhodné pri úpaloch, liek alebo masť pri alergických reakciách kože, lieky pri zažívacích
problémoch, rýchloobväz, očné kvapky a iné.
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Leonardo: Kavaja‘s Rock, 2008 Durrës,
GPS súradnice: 41.281188, 19.513685
Delegát Na letisku v Tirane, resp. v cieli
vašej cesty do Albánska vás budú čakať delegáti našej CK, ktorí organizujú úvodné
informačné stretnutie vo vašom hoteli a vo
vymedzených hodinách sú vám k dispozícii
počas celého pobytu. V naliehavých prípadoch je možné spojiť sa s nimi kedykoľvek
aj telefonicky. V každom hoteli má CK aj
informačnú tabuľu a knihu, ktoré obsahujú všetky dôležité informácie a nájdete tu aj
organizačné pokyny pre spiatočnú cestu, ako
aj kontakt na vášho delegáta či čas a miesto
konania konzultačných hodín.

A pokiaľ by ste dostali chuť spoznávať krásu,
ktorú Albánsko ponúka, odporúčame vám
pribaliť si aj medzinárodný vodičský preukaz
(v prípade prenájmu automobilu).
Obyvatelia južných krajín väčšinou nepoužívajú vodu z vodovodu na pitie a varenie.
Voda v hoteloch nie je závadná, avšak odporúča sa piť vodu zakúpenú v originálnom balení v obchodoch, prípadne v hoteli. Vyhnete
sa tak prípadným žalúdočným ťažkostiam,
ktoré vzhľadom na zmenu prostredia bývajú
u klientov bežné.
Neodporúčame brať so sebou na dovolenku
drahé veci a šperky, prípadne si ich dajte
pripoistiť v poisťovni. Všetky cennosti ako
cestovné doklady, peniaze, šperky, platobné
karty, drahú foto- a videotechniku si uložte
v prenajatom hotelovom trezore. V žiadnom prípade nenechávajte tieto veci voľne
na izbe alebo bez dozoru na pláži. O aktuálnych poplatkoch za prenájom trezoru vás
bude informovať pobytový delegát na prvom
informačnom stretnutí. Taktiež sa neodporúča nosiť pri sebe väčšiu hotovosť.
V Albánsku sa nedajú zapožičať plážové
osušky, resp. uteráky, preto si tieto zoberte na
dovolenku so sebou z domu.

Životný rytmus Celé Stredomorie žije
rušným denným, ako aj nočným životom.
Hlučnejší život plný zábavy patrí jednoducho k mentalite stredomorských národov.
Neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek letnej

Kontakt na zástupcu cestovnej kancelárie na Slovensku, na ktorého je možné obrátiť sa v ťažkostiach v priebehu
zájazdu a ktorý je oprávnený prijímať
a vybavovať reklamácie počas zájazdu:
+421 37 3210 876, adresa je zhodná
s adresou sídla cestovnej kancelárie uvedenej v cestovnej zmluve a v katalógu.

Ubytovanie Pri vašom príchode na miesto
určenia sú vám ubytovacie kapacity k dispozícii zvyčajne od 14.00 hod a v deň odchodu
vás prosíme uvoľniť izby do hotelom stanovenej hodiny. Po príchode do ubytovacej kapacity odovzdajte prosím, na recepcii hotela,
resp. nášmu delegátovi váš voucher - ubytovací poukaz. Pri požiadavke viacerých izieb
vedľa seba sa vám naša cestovná kancelária
snaží vyjsť maximálne v ústrety, ale môže sa
stať, že z dôvodu vyťaženosti kapacít jej nebude možné vyhovieť. Informácie o odchode sú vyvesené na informačnej tabuli. Váš
pobyt sa začína zvyčajne večerou, obedom (v
prípade AI hotelov) a končí raňajkami. Prvý
a posledný deň je určený predovšetkým
k preprave a nie k samotnému pobytu.
dovolenky je aj večerná zábava - diskotéky,
bary a reštaurácie, ktoré sú často i v tesnej
blízkosti ubytovacích zariadení a sú otvorené až do neskorých nočných hodín. Nie je
preto v našich silách zabezpečiť na jednotlivých pobytových miestach či v ubytovacích
zariadeniach dokonalý pokoj. Ak nemusíte
ísť na dovolenku počas prázdninových mesiacov, obdobie pred a po hlavnej sezóne vám
prináša okrem výhodnejších cien aj skutočnosť, že niektoré zariadenia (bary, diskotéky
a podobne) ešte alebo už nie sú v prevádzke.
V Albánsku je nočný pokoj počas sezóny
od 01:00 hod v noci. Preto sú aj reštaurácie,
bary a diskotéky otvorené zvyčajne do 01:00
hod. CK ani jej zástupca však ich prevádzkové hodiny nemôže ovplyvniť, rovnako ako
nemôže ovplyvniť ani stavebné činnosti súvisiace s neustálym rozvojom prímorských
stredísk.

Pár slov na záver Albánsko je pre nás
stále nespoznanou a tajomnou krajinou, krajinou mnohých kontrastov, krajinou kladov
i záporov. Nie je to obyčajná destinácia, ktorá vo vás nezanechá žiadne výrazne dojmy.
Ak otvoríte svoje srdce a prijmete ho také,
aké je, budete odmenení nezabudnuteľnými zážitkami na celý život. Miestna história
a kultúra sú také bohaté, že nie je jednoduché preskúmať ju za taký krátky čas. Záleží
len na vás, do akej miery sa vám to podarí.
Miestne obyvateľstvo je však veľmi priateľské
a rado vám odpovie na všetky vaše otázky.

Podrobnejšie informácie o krajine a fakultatívnych výletoch nájdete na::

http://albansko.tiptravel.sk
http://albansko.tatratour.sk
Prajeme Vám príjemné prežitie
Vašej dovolenky s
CK TIP travel a TATRATOUR!

