
    Čierna Hora

Upozornenie: nosiť zbrane, nože, slzný plyn, holiace 
čepieľky, žiletky, britvy, nožnice, pinzety, pilníky, pleta-
cie ihlice a iné predmety klasi� kované ako nebezpeč-

né na palubu lietadla je zakázané! K zakázaným predmetom 
sa radia i howerboardy, segwaye, Samsungy Galaxy Note 7 a 
akékoľvek prehrievajúce sa alebo poškodené batérie. Elektro-
nické 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 ba-
leniach po max. 100 ml a uložené musia byť v priehľadných, 
uzatvárateľných plastikových obaloch. 

 DOPRAVA  Prvý a posledný deň zájazdu 
je určený predovšetkým k preprave na miesto 
a z miesta pobytu. Tieto dni neslúžia k samot-
nému pobytu pri mori. Prosím, nezabud-
nite si so sebou zobrať aj platné cestovné 
doklady – pas alebo občiansky preukaz. 
„Čierna Hora uplatňuje voči občanom SR 
bezvízový styk na všetky druhy pasov do 
90 dní. Občania SR môžu cestovať na úze-
mie Čiernej Hory na dobu do 30 dní poby-
tu aj na občiansky preukaz. Odporúča sa 
platnosť oboch dokumentov minimálne 3 
mesiace pri odchode krajiny.“ „Pre vstup 
neplnoletých osôb do Čiernej Hory je po-
trebné notársky overené splnomocnenie v 
anglickom jazyku. V splnomocnení musí byť 
podpis oboch rodičov (vrátane ich identi# -
kačných údajov), ak dieťa cestuje v sprievode 
tretej osoby. Ak cestuje s jedným z rodičov, 
je potrebné splnomocnenie druhého rodiča.“ 
Zdroj: mzv.sk

 Letecká doprava   je zabezpečená for-
mou charterových letov leteckou spoločnos-
ťou Montenegro Airlines lietadlami typu 
Fokker 100 resp. Embraer 195 z Bratislavy 
a Košíc. Počas letu je na palube lietadla po-
dávané občerstvenie. Na letisko v Bratislave 
je potrebné dostaviť sa minimálne 2 hodi-
ny pred odletom, v Košiciach 2,5 hodiny 
pred odletom. Následne treba prísť k pultu 
check-in (registrácii k  letu) leteckej spoloč-
nosti Montenegro Airlines s cieľovou destiná-
ciou  Čierna Hora - Podgorica (kód letiska 
TGD), číslo letu YM2043, resp. YM2047. 
Letecká spoločnosť pracuje v bezletenkovom 
režime, čo znamená, že nebudete mať v ru-

kách žiadnu letenku, na check-ine sa preuká-
žete iba platným cestovným dokladom. Ba-
tožina podávaná na prepravu v batožinovom 
priestore lietadla musí byť uzamknutá a ozna-
čená. Povolený hmotnostný limit zapísanej 
batožiny pre váš let je 1 ks s maximálnou 
hmotnosťou 23 kg, pričom súčet rozmerov 
všetkých 3 strán nesmie presiahnuť 158 cm. 
Dieťa do 2 rokov bez nároku na sedačku - in-
fant, má nárok na 1 ks do 10 kg batožiny, pri-
čom súčet rozmerov všetkých 3 strán nesmie 
presiahnuť 158 cm.  Za kilogramy nad stano-
vený limit vyžaduje letecká spoločnosť prípla-
tok. K batožine prepravovanej v batožinovom 
priestore, môžete mať navyše aj 1 ks príručnej 
batožiny do 8 kg s celkovým súčtom strán do 
115 cm (napr. 55 x 40 x 20 cm)  Žiadne iné 
predmety nebudú akceptované. Výnimkou sú 
iba pomôcky pre cestujúcich s obmedzenou 
pohyblivosťou, napr. barle, skladací invalidný 
vozík. Váhové a  rozmerové limity príručnej 
batožiny budú pri check-in pulte kontrolo-
vané a batožina bude označená visačkou „ap-
proved cabin baggage“. Neoznačená batožina 
nebude pri nástupe do  lietadla akceptovaná 
a následne bude naviac spoplatnená.  V prípa-
de, že si so sebou plánujete vziať nadrozmernú 
batožinu, ako aj v prípade prepravy mobilne 
obmedzených, príp. imobilných pasažierov, 
je nutné minimálne týždeň pred odletom 
nás o tom informovať. Nadrozmerná batoži-

na musí byť špeciálne zabalená a letecká spo-
ločnosť za  ňu na  letisku inkasuje príplatky. 
Kočík pre infanta spoplatnený nie je a jeho 
váha  sa nezapočítava do váhového limitu. 
Letecká spoločnosť je zodpovedná za stratu 
alebo poškodenie batožiny. Ak sa tak stane, 
je potrebné udalosť nahlásiť ihneď po  prí-
lete na príslušnom mieste na  letisku a  spísať 
škodový protokol. Za poškodenie kočíka či 
športového vybavenia nesiete zodpovednosť 
vy, preto použite ochranný obal.

Upozornenie – # nančná pokuta, resp. vylú-
čenie z prepravy hrozí každému cestujúcemu 
pri akomkoľvek fyzickom či verbálnom na-
padnutí 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.

Plné znenie prepravných podmienok spoloč-
nosti Montenegro Airlines,  spolu s podrob-
nými informáciami ohľadom bezpečnosti, i 
praktické rady a zoznam zakázaných predme-
tov nájdete na www.montenegroairlines.com. 

Parkovanie na letisku  Odporú-
čame vám využiť služby non-stop monito-
rovaného 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. Viac  informácií  týkajúcich 
sa parkovania na letisku v Bratislave nájdete 
aj na adrese www.airportbratislava.sk., in-
formácie o  parkovaní na letisku v Košiciach 
nájdete na stránke www.airportkosice.sk.

Adresa Zastupiteľského úradu SR 
Ambasada Slovačke Republike 
Crnogorskih Serdera 5 
81 000 Podgorica, Čierna Hora 
 tel.: 0038 220601440, 67654959 
 fax: 0038 220601456
 e-mail: emb.podgorica@mzv.sk  

 Autobusová doprava   Trasa au-
tobusovej dopravy vedie zvyčajne cez Ma-
ďarsko a Chorvátsko. Zabezpečujeme ju 
autobusmi našich zmluvných partnerov. 
K  dispozícii sú vám diaľkové klimatizova-
né autobusy, ktorými vás bezpečne a  po-
hodlne dopravia profesionálni vodiči s dl-
horočnými skúsenosťami. Pri odchodoch 
a príchodoch je nutné počítať s mimoriad-
nymi situáciami na  cestách a  hraničných 
prechodoch, ktoré môžu viesť k  časovým 
posunom a ktoré CK nemôže ovplyvniť. 
Vzhľadom k časovej nadväznosti odchodov 
z  jednotlivých miest je nutné, aby každý 
účastník zájazdu bol pripravený na  prís-
lušnom nástupnom mieste min. 15 minút 
pred odchodom. Počas cesty nasleduje 
po  každých približne 4 hodinách maxi-

málne 30-minútová hygienická prestávka, 
ktorú môžete využiť i na zakúpenie občer-
stvenia v podobe nápojov u našich vodičov. 
Vzhľadom na  komfort cestujúcich a  ob-
medzený batožinový priestor je povolená 
jedna cestovná batožina a  jedna príručná 
taška na osobu. Riadne nezabalenú bato-
žinu, ako i  batožinu naviac nie sú vodiči 
povinní naložiť. Z toho dôvodu si, prosím, 
na nástupné miesto zbytočne neberte bato-
žinu naviac (balenia minerálnych 6 iaš, nie-
koľkokilogramové balenia potravín a pod.). 
Takáto batožina totiž nebude akceptovaná 
a naložená. Počas cesty od 23:00 do 07:00 
hod., prosím, zachovajte nočný pokoj a ne-
vyžadujte prehrávanie # lmov. Na prípadnú 
náhlu nevoľnosť upozornite, prosím, vo-
dičov včas. Cesta zo Slovenska do Čiernej 

Hory trvá približne 20-24 hodín. Miesta 
na  sedenie automaticky generuje softvér 
cestovnej kancelárie podľa dátumu kúpy 
zájazdu. Detská autosedačka nie je povin-
nou výbavou diaľkových autobusov.  

 Individuálna doprava  Ak cestujete 
na miesto pobytu individuálne, potrebujete 
okrem bežných dokladov na vedenie moto-
rového vozidla aj zelenú kartu, ktorú vám 
vydá vaša poisťovňa, kde máte uzavreté po-
vinné zmluvné poistenie.  Pokiaľ cestujete 
na požičanom aute, potrebujete aj notársky 
overený súhlas majiteľa vozidla. Dieťa musí 
mať pri prejazde väčšiny krajín bezpečnost-
nú sedačku. Odporúča sa dodržiavať stano-
venú rýchlosť a rešpektovať pravidlá cestnej 
premávky. 
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http://ciernahora.tiptravel.sk
http://ciernahora.tatratour.sk

Prajeme Vám príjemné prežitie 
Vašej dovolenky s
CK TIP travel  a TATRATOUR!

 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 cestov-
né poistenie. Túto knižku je nutné vziať si so 
sebou do zahraničia a predložiť pri každej po-
istnej udalosti.  Každý klient, ktorý si v CK 
zakúpil “Komplexné cestovné poistenie“, má 
nárok i  na  asistenčné služby zástupcu CK 
(delegáta) pri vybavovaní poistnej udalosti 
v zahraničí.  Z toho dôvodu je vhodné hneď 
po prílete na miesto pobytu si z  infotabule 
opísať telefonický kontakt na delegáta našej 
CK a nosiť toto číslo počas pobytu stále so 
sebou spolu s poisteneckou knižkou Európ-
skej Cestovnej Poisťovne. V prípade akejkoľ-
vek poistnej udalosti je potrebné informovať 
delegáta CK a vo vlastnom mene kontakto-
vať poisťovaciu spoločnosť na núdzovom te-
lefónnom čísle  uvedenom na tzv. núdzovej 
karte (Emergency Card).

 Ako si nepokaziť dovolenku  počas vá-
šho pobytu sa môžete stretnúť s  drobnými 
nepríjemnosťami, ktoré často vyplývajú z od-
lišných zvykov a tradícií danej krajiny. Ak ich 
však prijmete s patričným nadhľadom, tole-
ranciou a  veľkorysosťou, potom vám budú 
odmenou zaujímavé a nevšedné zážitky. 

Obyvatelia väčšiny prímorských krajín ne-
používajú vodu z  vodovodu na  pitie. Voda 
tečúca z  vodovodných kohútikov je pitná, 
avšak niekedy môže mať slanú príchuť. Vodu 
preto odporúčame piť len z originálne uzav-
retých " iaš zakúpených v hoteli alebo v ob-
chodoch. Vyhnete sa tým prípadným žalú-
dočným problémom. 

Neodporúčame vám brať so sebou na  do-
volenku drahé veci a  šperky, prípadne 
elektroniku. Pokiaľ si takéto veci so sebou 
na dovolenku beriete, mali by byť špeciálne 
pripoistené. V prípade, že cennosti pripois-
tené neboli, nevzťahuje sa na ne, v prípade 
akejkoľvek poistnej udalosti, poistné krytie. 
Všetky cennosti si, pokiaľ to vybavenie hote-
la umožňuje, uložte v prenajatom hotelovom 
trezore. V  žiadnom prípade nenechávajte 
tieto veci voľne na  izbe alebo bez dozoru 
na pláži, resp. pri bazéne. 

Nezabudnite si zobrať  plážovú obuv 
do vody (odporúča sa z dôvodu bezpečnej-
šieho pohybu pri vstupe a pobyte v mori či 
chôdzi po horúcom piesku na pláži), repe-
lentný prípravok pri prípadnom výskyte 
hmyzu (komáre), lebo v určitých obdobiach 
a  niektorých lokalitách sa hmyz môže vy-
skytovať vo zvýšenom množstve, opaľovací 

krém s vyšším UV faktorom, lieky osobnej 
potreby, bežné lieky tlmiace bolesť a  lieky 
vhodné pri úpaloch, liek, resp. gél alebo masť 
pri alergických reakciách kože, lieky pri zaží-
vacích problémoch, rýchloobväz, očné kvap-
ky a pod. Taktiež nezabudnite na vodičský 
preukaz (pre prípadný prenájom automo-
bilu, motocykla, skútra), cestovné doklady, 
chuť spoznávať krásy, ktoré Čierna Hora po-
núka, a samozrejme dobrú náladu!

 Životný rytmus  Celé pobrežie žije rušným 
denným, ale najmä nočným životom. Hluč-
nejší život plný zábavy patrí jednoducho 
k mentalite stredomorských národov. K do-
volenke patrí i večerná zábava, bary, disko-
téky či reštaurácie, ktoré sú často v blízkosti 
ubytovacích zariadení. Nie je preto v našich 
silách zabezpečiť na jednotlivých pobyto-
vých miestach či v ubytovacích zariadeniach 
dokonalý pokoj. Naopak, obdobie pred 
a po hlavnej sezóne prináša okrem výhodnej-
ších cien aj skutočnosť, že niektoré zariadenia 
(bary, diskotéky a podobne) ešte, resp. už nie 
sú v prevádzke. CK a ani jej delegát taktiež 
nemôžu ovplyvniť ani stavebné činnosti sú-
visiace s neustálym rozvojom prímorských 
stredísk.

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.

Bulharsko
 Hotely 
Tara: Bečići b.b. Budva 85310, Montenegro    
GPS súradnice: 42.282644, 18.862300 

Korali: Obala Iva Novakovića b.b. Suto-
more 85355 Montenegro   GPS súradnice: 
42.135991, 19.058904

Bečiči Jadranski put 6, Bečići, Montenegro   
GPS súradnice: 42.282410, 18.874610

Park Budva, Montenegro  GPS súradnice: 
42.286198, 18.852925

 Diaľničné poplatky   a ceny pohon-
ných hmôt prepočítaných na € (máj 2018):

Rakúsko: 10-dňová známka 9 €, benzín 
1,217 / nafta 1,168 €, Slovinsko: 7-dňová 
známka 15 € / mesačná 30 €, benzín 1,327€ 
/ nafta 1,271 €, Maďarsko: 10-dňová znám-
ka (preukazuje sa  len dokladom o zaplatení) 
2975 HUF = cca 10 € , benzín cca 1,040 €/ 
nafta cca 1,020 €, Chorvátsko: ceny mýtne-
ho sa môžu meniť v závislosti od sezóny. Ak-
tuálne ceny sú uvedené na stránke: www.hac.
hr/en/toll-rates/price-list, benzín cca 1,150 €/
nafta cca 1,000 €, Srbsko: Subotica – Lesko-
vac (prejazd Srbska sever-juh  15 €, benzín 
cca 1,07 €/ cca 1,100 €, Čierna Hora: benzín 
1,25€/ nafta 1,11 €

 Delegát  na letisku v Podgorici, resp. v cie-
li vašej autobusovej, resp. individuálnej cesty 
do Čiernej Hory vás bude čakať slovensky, 
resp. česky hovoriaci delegát/delegátka, kto-
rý/á organizuje úvodné informačné stretnutie 
vo vašom ubytovacom zariadení. Vo vyme-
dzených hodinách je vám k dispozícii počas 
celého pobytu, aby vám poskytol tie najdôle-
žitejšie informácie a zodpovedal vaše prípad-
né otázky. V skutočne naliehavých prípadoch 
je možné spojiť sa s ním kedykoľvek aj tele-
fonicky. Okrem delegáta/delegátky má CK 
v hoteli informačnú tabuľu a informačnú kni-
hu, ktoré obsahujú všetky dôležité informácie 
o  stredisku, jeho histórii, o možnostiach fa-
kultatívnych výletov, športového a kultúrne-
ho vyžitia a nájdete tu aj organizačné pokyny 
pre spiatočnú cestu. Na informačnej tabuli je 
uvedený kontakt na vášho delegáta, ako i čas 
a miesto konania konzultačných hodín.

 Ubytovanie  Ubytovacie kapacity sú 
vám k  dispozícii zvyčajne od  14.00 hod 
a  v  deň odchodu vás prosíme uvoľniť izby 
do hotelom určenej hodiny. Časový priestor 
medzitým je venovaný upratovaniu a údržbe. 
Väčšina klientov sa strieda v rovnaký deň, čím 
sa vyvíja na  ubytovacie zariadenie zvýšený 
tlak na čas. Pri ubytovávaní odovzdajte, pro-
sím, priamo na  recepcii hotela, resp. nášmu 

delegátovi váš voucher, ktorý vám na hrani-
ciach slúži ako potvrdenie o zaplatení služieb 
v zahraničí. Väčšina hotelov dáva okrem kľú-
ča od izieb klientom aj kartičky, ktoré slúžia 
na preukázanie sa v hotelovej reštaurácii.  Pri 
požiadavke viacerých izieb vedľa seba sa vám 
naša cestovná kancelária snaží vyjsť maximál-
ne v  ústrety, ale môže sa stať, že z  dôvodu 
vyťaženosti ubytovacích kapacít jej nebude 
možné vyhovieť. Informácie o  odchode či 
uskladnení batožiny sú vyvesené na  infor-
mačnej tabuli. Váš pobyt sa začína zvyčajne 
obedom, resp. večerou a končí raňajkami. Z 
hotelových reštaurácií nie je dovolené vynášať 
jedlo ani nápoje.

 Voucher  - účastnícky poukaz je doklad, 
ktorý odovzdáte na recepcii hotela pri uby-
tovaní a slúži ako vaše potvrdenie od CK o 
zaplatení daného ubytovacieho zariadenia. 
Voucher je menovite vystavený vždy len na 1 
osobu s uvedením presného počtu všetkých 
spolucestujúcích osôb (detailné údaje o všet-
kých cestujúcich sú uvedené na Cestovnej 
zmluve), počtu obsadených izieb a leteniek. 
Na voucheri sa neuvádza typ stravovania (pol-
penzia, all inclusive), dané je uvedené v ka-
talógu CK, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
Cestovnej zmluvy.


