
Severný Cyprus

Upozorňujeme klientov na zvýšené bezpečnostné 
kontroly na letiskách! Nosiť zbrane, nože, slzný plyn, 
holiace čepieľky, žiletky, britvy, nožnice, manikúru, pin-
zety, pilníky, pletacie ihlice a iné predmety klasi� kované 

ako nebezpečné na  palubu lietadla, je zakázané! K zakázaným 
predmetom sa radia i howerboardy, segwaye, Samsungy Gala-
xy Note 7 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 mô-
žete mať max. 1 liter tekutín na osobu v individuálnych baleniach 
po max. 100 ml a uložené musia byť v priehľadných, uzatvárateľ-
ných plastikových obaloch.

Letecká doprava Dovo-
ľujeme si vám pripomenúť, 
že prvý a posledný deň le-

teckých zájazdov je určený k  pre-
prave na miesto pobytu a posledný 
deň je určený k preprave späť do-
mov na Slovensko. Tieto dni neslú-
žia k samotnému pobytu pri mori.

Letecká doprava je zabezpečená letec-
kými spoločnosťami TAILWIND, Travel 
Service, resp. SmartWings formou char-
terových letov modernými lietadlami 
typu Boeing 737-400/800 z Bratislavy a 
z Košíc. Naše cestovné kancelárie v spo-
lupráci s leteckými spoločnosťami pracu-
jú v bezletenkovom režime. Dve hodiny 
pred odletom, v prípade odletu z Košíc 
dve a pol hodiny pred odletom sa dostav-
te na letisko k check-inu (registrácii k 
letu) spoločnosti TAILWIND s cieľovou 
destináciou Severný Cyprus – letisko ER-
CAN (ECN) s medzipristátím v tureckej 
Antalyi (AYT) – počas medzipristátia 
zostávajú všetci klienti v lietadle. Pri od-
lete leteckou spoločnosťou Travel Service 
alebo SmartWings, sa prosím odoberte k 
check-in pultu danej spoločnosti s cieľo-
vou destináciou Larnaka (LCA)

Upozornenie: klienti cestujúci letec-
kou spoločnosťou TAILWIND s me-
dzipristátím v Antalyi, musia byť dr-
žiteľmi pasu, ktorý je platný aspoň 6 
mesiacov odo dňa vstupu na Severn-
Cyprus. V pase je potrebné mať aspoň 
jednu voľnú dvojstranu. Odporúčame 
vziať si so sebou aj fotokópiu cestov-

ného pasu (dvojstránka s fotogra/ ou).
Klientom cestujúcim leteckými spoloč-
nosťami Travel Service/SmartWings s 
priamym odletom do Larnaky, stačí pri  
check-ine (registrácii k odletu) cestovný 
doklad (pas) alebo občiansky preukaz.

POZOR! Každý občan, vrátane maloleté-
ho dieťaťa, môže vycestovať do zahraničia 
len s platným cestovným dokladom. Viac 
informácií nájdete na internetovej stránke 
www.mzvsr.sk.

Údaje o čase odletu, resp. príletu, ako aj 
čísla letov sú uvedené na účastníckom 
poukaze – voucheri, ktorý ste obdržali 
od našich CK. Pri pulte check-in vám 
bude zamestnancom letiska po predlože-
ní pasu odovzdaný palubný lístok spolu s 
batožinovým lístkom. Batožina podáva-
ná na prepravu v batožinovom priestore 
lietadla musí byť uzamknutá a označená 
visačkou. Hmotnosť batožiny na osobu 
s leteckou spoločnosťou TAILWIND je 
všeobecne stanovená na 20 kg. Môžete 
mať aj príručnú batožinu s povolenou 
hmotnosťou 8 kg na osobu a maxi-
málnymi rozmermi 55 x 40 x 20 cm. 
Hmotnosť batožiny stanovená leteckou 
spoločnosťou Travel Service/SmartWings  
na osobu je 15 kg (infant do  2 r. = 0 kg 
batožina) plus príručná batožina s roz-
mermi max. 56 x 45 x 25 cm a váhe do 8 
kg. Presný povolený váhový limit batoži-

ny máte vyznačený na vouchri. Batožina 
bude pri check-in pulte kontrolovaná a 
označená visačkou „approved cabin bag-
gage“ (schválená príručná batožina). Ne-
označená batožina nebude pri nástupe 
do lietadla akceptovaná a následne bude 
spoplatnená (s výnimkou tovaru kúpené-
ho v DUTY FREE zóne letiska miesta 
odletu a predmetov osobného použitia 
- napr. dámska kabelka, malý fotoaparát 
a pod.). V prípade, že si so sebou plá-
nujete vziať nadrozmernú batožinu, ako 
aj v prípade prepravy zdravotne ťažko 
postihnutých osôb, je nutné minimálne 
týždeň pred odletom informovať pracov-
níka pobočky, v ktorej ste si zájazd za-
kúpili. Nadrozmerná batožina musí byť 
špeciálne zabalená a letecká spoločnosť si 
za ňu inkasuje extra príplatky. Za stratu 
alebo poškodenie batožiny nesie zodpo-
vednosť letecká spoločnosť. V takomto 
prípade je potrebné udalosť nahlásiť ih-
neď po prílete na príslušnom mieste (lost 
and founds) na letisku a spísať škodo-
vý protokol. Let aj s medzipristátím v 
Antalyi trvá cca 4 hod 30 min a let do 
Larnaky cca 2 hod 45 min. Pre vstup 
do krajiny nie sú potrebné víza.

Upozornenie – pokuta 2000 €, resp. vylú-
čenie z prepravy pre každého cestujúceho 
pri akomkoľvek fyzickom, či verbálnom na-
padnutí zamestnanca alebo zástupcu leteckej 
spoločnosti, alebo pri pokuse o poškodzova-
nie majetku leteckej spoločnosti, letiska ale-
bo tretích strán. Dopravca má právo cestujú-
ceho presadiť bez ohľadu na seating a taktiež 
má právo nechať preložiť príručnú batožinu 
do carga.  

 Parkovanie na letisku  odporúčame 
vám využiť služby non-stop monitorovaného 
parkoviska pri letisku v Bratislave. Túto službu 
si môžete zarezervovať prostredníctvom webo-
vej stránky našej CK. Viac informácii na www.
parkovanienaletisku.sk alebo na tel: 02/4820 
1344. Viac informácií ohľadom parkovania 

priamo na letisku v Bratislave, resp. Košiciach 
nájdete aj na adresách www.airportbratisla-
va.sk, resp. www.airportkosice.sk. 

 Delegát  po prílete vás bude na letisku ví-
tať zástupca našej CK – slovensky, resp. česky 
hovoriaci pobytový delegát, resp. delegátka 

(označený tabuľkou s logom CK), ktorý orga-
nizuje transfery z letiska do jednotlivých uby-
tovacích kapacít. Najmä počas hlavnej sezóny 
(júl, august) býva cestná premávka na Sever-
nom Cypre preexponovaná z dôvodu veľkej 
návštevnosti, preto vás prosíme o trpezlivosť 
tak pri ceste z letiska do hotela, ako 
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Poznámky:

http://severny-cyprus.tiptravel.sk
http://severny-cyprus.tatratour.sk

Prajeme vám príjemné prežitie 
vašej dovolenky
s CK TIP travel a TATRATOUR!

aj pri prípadnom meškaní transferového auto-
busu pri vyzdvihovaní klientov z hotelového 
komplexu či už na výlety alebo späť  na letisko 
v deň odletu. Nasledujúci deň po prílete, sa 
bude konať informačné stretnutie. Prosíme, 
aby ste sa tohto stretnutia zúčastnili, nakoľko 
vám delegát predstaví okolie, služby hotela, 
možnosti využitia voľného času. Náš delegát 
vám bude ďalej k dispozícii počas stanovených 
konzultačných hodín uvedených na informač-
nej tabuli našej CK. V naliehavých prípadoch 
je možné spojiť sa s delegátom aj telefonicky 
(tel. č. nájdete na informačnej tabuli). Na ho-
telovej recepcii nájdete aj informačnú knihu, 
ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o 
krajine, histórii, gastronómii, o možnostiach 
fakultatívnych výletov, športového a kultúrne-
ho vyžitia. 

 Ubytovanie  pri vašom príchode 
na miesto určenia sú vám ubytovacie kapacity 
k dispozícii po 14,00 hod. a v deň odcho-
du vás prosíme uvoľniť izby do 10,00 hod., 
resp. do  12,00 hod. (pokiaľ nie je na  infor-
mačnej tabuli uvedené inak). V  niektorých 
hoteloch je možné za poplatok predĺžiť pobyt 
až do odchodu transferového autobusu na le-
tisko (o poplatkoch sa informujte na recepcii 
hotela, resp. u delegáta našej CK). UPOZOR-
NENIE: zásuvky zodpovedajú anglickému 
štandardu, pre použitie našich spotrebičov je 
do zásuviek potrebná redukcia. Na Cypre si ju 
môžete kúpiť alebo zapožičať priamo v hoteli.

 Stravovanie  stravovacie služby začínajú 
1. deň pobytu v zahraničí spravidla večerou a 
končia raňajkami. V čase neskorého príchodu 
do hotela a skorého odchodu z hotela (mimo 
bežných prevádzkových hodín reštauračných 
zariadení) môže byť klientom servírovaná ne-
skorá večera, resp. skoré raňajky v obmedze-
nom výbere studenej kuchyne alebo formou 
stravných balíčkov, ak hotel takúto službu po-

skytuje. V prípade zmeškania stravy zahrnutej 
v cene zájazdu z dôvodu neskorého príchodu 
alebo skorého odchodu z hotela, nie je možné 
zmeškanú stravu nahradiť.  

 Poistenie  poistná knižka Európskej Ces-
tovnej Poisťovne, ktorú ste obdržali spolu s 
voucherom - ubytovacím poukazom, platí 
pre všetkých členov uvedených na Cestovnej 
zmluve, ktorí si zakúpili Komplexné cestovné 
poistenie. Túto knižku je nutné vziať si so se-
bou do zahraničia a predložiť pri každej poist-
nej udalosti. Každý klient, ktorý si v CK zakú-
pil “Komplexné cestovné poistenie Komfort 
vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenč-
ných služieb a poistenia voči insolventnos-
ti CK“, má nárok i na asistenčné služby zá-
stupcu CK (delegáta) pri vybavovaní poistnej 
udalosti v zahraničí. Z toho dôvodu je vhodné 
hneď po prílete si z infotabule opísať telefo-
nický kontakt na delegáta našej CK a nosiť 
toto číslo počas pobytu stále so sebou spolu 
s poisteneckou knižkou Európskej Cestovnej 
Poisťovne. V prípade poistnej udalosti je nut-
né kontaktovať delegáta CK i poisťovaciu spo-
ločnosť na núdzovom čísle  +421 2  544 177 
11-12 (Emergency Card).

 Ako si nepokaziť dovolenku  počas 
vášho pobytu sa môžete stretnúť s drobný-
mi nepríjemnosťami, ktoré často vyplývajú z 
odlišných zvykov a tradícií danej krajiny. Ak 
ich však prijmete s patričným nadhľadom, to-
leranciou a veľkorysosťou, potom vám budú 
odmenou zaujímavé a nevšedné zážitky. 

Hygienické podmienky na Severnom Cyp-
re sú veľmi dobré. Vzhľadom na odlišné kli-
matické podmienky Severného Cypru a iné 
zloženie stravy odporúčame klientom, aby 
nemiešali veľké množstvo ostrých a ťažko 
stráviteľných jedál a aby si so sebou vzali lieky 
proti črevným a zažívacím ťažkostiam. Voda 

tečúca z vodovodu nie je svojim zložením pre 
stredoeurópanov vhodná na pitie,  odporúča-
me preto používať zakúpenú pitnú vodu alebo 
minerálku a každé zakúpené ovocie starostlivo 
umyť. V súčasnosti nie je na Severný Cyp-
rus nutné žiadne očkovanie. Neodporúčame 
brať so sebou na dovolenku drahé veci alebo 
šperky, príp. si ich dajte pripoistiť v poisťovni. 
Všetky cennosti ako doklady, peniaze, šperky, 
platobné karty, drahú foto a video techniku si, 
pokiaľ je to možné, uložte v prenajatom hote-
lovom trezore. Nenechávajte tieto veci voľne 
položené na izbe alebo na pláži.

 Nezabudnite si zo sebou vziať  
repelentný prípravok pri prípadnom výskyte 
hmyzu (komáre), lebo v určitých obdobiach 
a niektorých lokalitách sa hmyz môže vysky-
tovať vo zvýšenom množstve, opaľovací krém 
s vyšším UV faktorom, lieky osobnej potre-
by, bežné lieky tlmiace bolesť a lieky vhodné 
pri úpaloch, liek, respektíve gél, masť pri aler-
gických reakciách kože, lieky pri zažívacích 
problémoch, rýchloobväz, očné kvapky a iné. 
Taktiež nezabudnite na medzinárodný vodič-
ský preukaz (pre prípadný prenájom automo-
bilu, motocykla, skútra...), cestovné doklady. 

 Životný rytmus  Stredomorie žije ruš-
ným denným aj nočným životom. Hlučnejší 
život plný zábavy patrí k mentalite stredomor-
ských národov. K dovolenke patrí aj večer-
ná zábava, bary, reštaurácie, ktoré sú často 
i  v blízkosti ubytovacích zariadení. Nie je 
preto v  našich silách zabezpečiť v  pobyto-
vých miestach, či ubytovacích zariadeniach 
dokonalý pokoj. Naopak, obdobie pred 
a po hlavnej sezóne prináša okrem výhodnej-
ších cien aj skutočnosť, že niektoré zariade-
nia (bary, diskotéky a pod.) ešte, resp. už nie 
sú v prevádzke. Neustály rozvoj prímorských 
stredísk súvisí aj so stavebnými činnosťami 
v okolí, ktoré CK nemôžu ovplyvniť.

Podrobnejšie informácie o krajine, informačných cenách 

v letoviskách a fakultatívnych výletoch nájdete na:Kontakt na zástupcu cestovnej kance-
lárie na  Slovensku, na  ktorého je mož-
né 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 uve-
denej v cestovnej zmluve a v katalógu.
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