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Taliansko - Jadran
Doprava Prvý a posledný deň
autobusových zájazdov je určený
k preprave a nie k samotnému pobytu! Prosím, nezabudnite na platné cestovné doklady – pasy alebo
občianske preukazy! Každý občan
SR, vrátane maloletých detí, musí
byť pri ceste do zahraničia držiteľom vlastného cestovného dokladu. Viac informácií nájdete na
www.mzvsr.sk v sekcii cestovanie
a konzulárne informácie.
Autobusová Dopravu zabezpečujeme
autobusmi našich zmluvných partnerov.
K dispozícii sú vám diaľkové klimatizované
autobusy spĺňajúce všetky technické predpoklady, ktorými vás bezpečne a pohodlne
dopravia profesionálni vodiči s dlhoročnými
skúsenosťami. Samotná dĺžka autobusovej
dopravy zo Slovenska (z Bratislavy cez Rakúsko) na Jadranské pobrežie v oblasti Bellaria-Rimini-Riccione trvá približne 12 hodín,
v závislosti od hustoty premávky, sezóny a
stredísk, do ktorých autobus zachádza. Pri
odchodoch a príchodoch je nutné počítať s mimoriadnymi situáciami na cestách,
ktoré môžu viesť k časovým posunom a tie
nemôže CK ovplyvniť. Vzhľadom k časovej nadväznosti odchodov z jednotlivých
miest je nutné, aby každý účastník zájazdu
bol pripravený na príslušnom nástupnom
mieste 15 minút pred odchodom. Detská autosedačka nie je povinnou výbavou diaľkových autobusov. Počas cesty
nasleduje po každých cca. 4 hodinách max.
30-minútová hygienická prestávka, ktorú
môžete využiť na kúpu nápojov od šoférov.
Vzhľadom na komfort cestujúcich a obmedzený batožinový priestor je povolená jedna

cestovná batožina a jedna príručná taška.
Riadne nezabalenú batožinu, ako i batožinu
naviac nie sú vodiči povinní naložiť. Počas
cesty od 23:00 do 07:00 hod. prosím zachovajte nočný pokoj a nevyžadujte prehrávanie
filmov. Na prípadnú náhlu nevoľnosť upozornite prosím vodičov.

Individuálna Pri individuálnej preprave potrebujete okrem bežných dokladov
aj platnú zelenú kartu, ktorú vám
vydá vaša poisťovňa, kde máte
uzavreté Povinné zmluvné poistenie. Pokiaľ cestujete na požičanom
aute, potrebujete notársky overený súhlas
majiteľa vozidla (text v anglickom jazyku).
Deti do 12 rokov musia byť prepravované
v autosedačke úmernej ich veku, hmotnosti a výške. Bližšie aktuálne informácie získate
na www.stellacentrum.sk.
Odporúčané trasy
Trasa č.1: Bratislava - Viedeň - Graz - Udine - stredisko Bibione resp. pre klientov
pokračujúcich na juh: Venezia (Benátky) - Bologna - Bellaria-Rimini-Riccione
Trasa č.2: Košice - Miskolc (HU)- Budapešť - Maribor (SLO) - Trieste (ITL)
- stredisko Bibione resp. pre klientov
pokračujúcich na juh: Venezia (Benátky) - Bologna - Bellaria-Rimini-Riccione
Diaľničné poplatky (známe v máji 2018):
Rakúsko:
10-dňová
nálepka
9,00
EUR / nálepka na 2 mesiace 26,20
EUR
Slovinsko:
7-dňová
nálep-

ka 15Eur / 30-dňová nálepka 30 EUR
Maďarsko: 10 dňová diaľničná známka 2975 HUF (cca 10 EUR) / mesačná nálepka 4780 HUF (cca 15 EUR)
Taliansko: mýto, bližšie informácie na
www.autostrade.it.
Ako ušetriť: vybrané talianske cesty sú
spoplatnené a vyberá sa na nich mýto. Ak
budete za Benátkami pokračovať platenou
diaľnicou smer Bologna, uhradíte do oblasti
Rimín jednosmerne na talianskych cestách
mýto cca 37eur. V prípade, že pri Benátkach (Mestre) budete pokračovať cestou
E55 Romea smer Ravenna, ďalej na Statale
16 smer Rimini, uhradíte mýto cca 19eur
jednosmerne (je to menej km ako po diaľnici, pozor na dodržiavanie cestných pravidiel). Vzdialenosť z Bratislavy do oblasti
Bellaria-Rimini-Riccione je cca 890-950km
jednosmerne v závislosti od trasy a strediska.

Veľvyslanectvo SR v Ríme
Via dei Colli d. Farnesina 144 VI/A
00135 Roma, Taliansko
tel.:
+39 06/3671 5200
+39 06/3671 5201
fax:
+39 06/3671 5265
mobil - pohotovosť:
+39/338/5432071
e-mail: emb.roma@mzv.sk

GPS
Hotel Angelini 3*, Tel. +39 0541.345001
Via Pirano, 3 Bellaria (-Igea Marina) 47814
44°09‘15.5“N 12°27‘29.7“E
Parkovanie: zdarma 200 od hotela, bez rezervácie
Hotel Palace 3*, Tel. +39 0547 82356
Viale G. Carducci, 186, Cesenatico 47042
44.193084“N 12.411950“E
Parkovanie: v priľahlých uličkách zdarma, resp.
100 m za poplatok bez rezervácie vopred
Hotel Rose Nuove 3*, Tel. +39 0541 732696
Viale Gioacchino Rossini, 1, 47922 Rimini Viserba // 44°05‘06.4“N 12°32‘32.6“E
Parkovanie: pár miest zdarma, bez rezervácie,
resp. parkovanie v priľahlých uličkách

Hotel Vannucci 3*, Tel. +39 0541 380530
Viale Gabriele D‘Annunzio, 8, Rimini - Marina
Centro 47921, 44°03‘11.8“N 12°35‘42.7“E
Parkovanie: niekoľko miest pri hoteli, rezervácia
vopred, platba na mieste 5 EUR/deň

Hotel Giamaica 3*, Tel. +39 0541 734 841,
Via A. Garibaldi, 11, Viserba 47811
44°05‘09.8“N 12°32‘19.0“E
Parkovanie: limitované, rezervácia vopred, 8,50
EUR/deň

Hotel Doge 3*, Tel. +39 0541 331
190 Via G. Sallustio, 3, Igea Marina 47814, 44°07‘52.5“N 12°29‘07.1“E
Parkovanie: možnosť využiť platené parkovisko,
cca 5 EUR/deň

Hotel Napoleon 2*, Tel. +39 0541 641732
Viale San Francesco, 1, Riccione 47838N
44°01‘02.1“, E 12°38‘21.9“
Parkovanie: pár miest zdarma, nie je možné
rezervovať. Cca 100m 4 EUR/deň

Hotel Silvia 2*, Tel. +39 0541 164 6761
Viale Giorgio Angelini, 2, Viserbella Di Rimini,
47922, 44°05‘49.3“N 12°31‘32.2“E
Parkovanie: niekoľko miest pri hoteli zdarma,
bez rezervácie, resp. v priľahlých uličkách

Taliansko - Jadran
Ubytovanie Ubytovacie kapacity sú
vám k dispozícii po 12:00 resp. 14:00 hod
(pozor na obed v deň príchodu - viď časť
stravovanie) a v deň odchodu vás prosíme uvoľniť izby do 10:00 resp. 12:00 hod,
pokiaľ nie je na informačnej tabuli, resp. v
informačnej knihe CK uvedené inak. Klienti sa striedajú v rovnaký deň, čím sa vyvíja
zvýšený tlak na čas venovaný upratovaniu
izieb. Voľný čas môžete využiť prehliadkou
okolia alebo rozlúčkou s mestom a morom. Po príchode na recepciu vás ubytujú
na základe predloženého účastníckeho poukazu - voucheru a cestovného dokladu.
Delegátka má na starosti viacero hotelov,
pričom nie všetci klienti prichádzajú do
hotela v rovnakom čase. Preto vás prosíme
po príchode o samostatné ubytovanie na
recepcii, delegátka vopred s recepciou odkomunikovala špecifiká vašej rezervácie.
Dieťa bez lôžka nemá nárok na postieľku.
Môže mu byť na vyžiadanie poskytnutá, za
jej doloženie si hotel môže účtovať poplatok.
Pobytová daň Po príchode do hotela
platí klient na recepcii povinnú pobytovú daň. Jej výška je stanovená v závislosti
od lokality a kategórie zariadenia. Tarify k
máju 2018: Rimini/Riccione/Gabicce Mare:
0,7eur - 1,80eur - 3,00eur /osoba/noc (hotely kategórie 2* - 3* - 4*), deti do 14 r. sú
oslobodené. Platí sa maximálne za 7 nocí.
Poplatok určuje a mení miestna autorita a
CK prípadnú zmenu nevie ovplyvniť. V oblasti Bellaria sa poplatok aktuálne nevyberá.
Stravovanie Stravovanie spravidla začína v prvý deň pobytu obedom (v prípade
polpenzie večerou) a končí posledný deň raňajkami. Aj keď je čas na ubytovanie určený v neskoršom čase (napr. 14:00h), odporúčame príchod do hotela pred 12:00h,
aby ste riadne vyčerpali obed (hotel ho
poskytuje v limitovanom čase). V prípade zmeškania stravy nie je možná náhrada,
za stravu nad rámec môže hotel vyžadovať
poplatok. Začať v deň príchodu večerou a
končiť v deň odchodu obedom je možné v
niektorých hoteloch na vyžiadanie, pričom
zmena podlieha potvrdeniu vopred zo strany
hotela. Deti do 2 resp. 3r. bez služieb (dieťa
zdarma) nemajú nárok na stravu.
Delegát V destinácii pre CK pracuje
miestna pobytová delegátka. V strediskách
organizuje informačné stretnutia vo vašich
ubytovacích zariadeniach. V určenom čase
bude prítomná vo vašom hoteli. V nalieha-
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vých prípadoch je možné spojiť sa s ňou aj
telefonicky na čísle, ktoré bude uvedené na
infotabuli. CK máva v hoteloch umiestnenú informačnú tabuľu, resp. knihu, ktoré
obsahujú kontakt na delegátku, miesto a čas
konzultačných hodín, zaujímavosti o stredisku, histórii a popis výletov. Nájdete tam
aj organizačné pokyny pre spiatočnú cestu.
Úvodné informačné stretnutie sa spravidla
bude konať deň po vašom príchode (s ohľadom na klientov cestujúcich individuálnou
dopravou), presný čas stretnutia bude vypísaný na tabuli resp. v informačnej knihe CK
v priestoroch recepcie. Druhé stretnutie sa
bude konať v čase a dátume uvedenom na
rovnakom mieste.

Pláž V prípade, že ste si zakúpili dovolenkový balíček vrátane plážových služieb,
uhradený máte 1 plážový set na izbu (2 ležadlá a 1 slnečník). Typ ležadla závisí od hotela, v niektorých prípadoch môže ísť o taliansky typ ležadla „sdraio“. O konkrétnom
umiestnení ležadiel vás budú informovať na
recepcii hotela. Službu začínate čerpať v deň
príchodu, v deň odchodu nie je nárok na
službu.
Zábavné a vodné parky Dovolen-

ku trávite v oblasti s vysokou koncentráciou
vodných a zábavných parkov. Pri pobyte v
hoteli Napoleon máte vstup do vodného
parku na pláži v cene - náramok oprávňujúci
k vstupu obdržíte na recepcii hotela. V hoteli Palace vás náramok oprávňuje k využitiu
bazénov a toboganov (slnečníky a ležadlá využívate na pláži pridelenej hotelom).

Ako si nepokaziť dovolenku

Počas vašej dovolenky sa môžete stretnúť
s drobnými nepríjemnosťami, ktoré často
vyplývajú z odlišných zvykov danej krajiny.
Ak ich prijmete s patričným nadhľadom, odmenou vám budú nevšedné zážitky. Do batožiny vám odporúčame pribaliť si ochranné
prostriedky proti hmyzu, opaľovací krém,
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 podobne. Pre prípad použitia
slovenských elektrických spotrebičov vám
odporúčame vziať si so sebou redukciu, nakoľko niektoré typy zástrčiek nemusia pasovať do talianskych zásuviek. Neodporúčame
brať so sebou drahé veci a šperky, prípadne si
ich dajte pripoistiť v poisťovni. Všetky cennosti ako cestovné doklady, peniaze, šperky,
platobné karty, drahú foto a video techniku

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 32 10 876, adresa je zhodná
s adresou sídla cestovnej kancelárie uvedenej v cestovnej zmluve a v katalógu.

si uložte v prenajatom hotelovom trezore.
V žiadnom prípade nenechávajte veci voľne
na izbe alebo bez dozoru na pláži. Hotelové
trezory bývajú za poplatok. Pri individuálnej
doprave je dobré vedieť, že miesta na parkovanie ohraničené modrou čiarou sú určené na krátkodobé státie za poplatok, biele
zóny sú neplatené (pozor na prípadné časové obmedzenie, za okno treba dať hodinky
resp. papier s časom príchodu), žlté zóny sú
vyhradené vlastníkom špeciálnych parkovacích kariet. Vo večerných hodinách sa niektoré ulice menia na pešie zóny - rešpektujte
značenie „zona traffico limitato“, ktoré môže
byť s bližším časovým určením - napr. Viserba di Rimini po 20:30h.

Poistenie Poistná knižka Európskej
cestovnej poisťovne, ktorú ste dostali spolu
s voucherom - ubytovacím poukazom, platí
pre všetkých členov uvedených na Cestovnej
zmluve, ktorí si zakúpili cestovné poistenie
a je nutné predložiť ju pri každej poistnej
udalosti. Nájdete v nej okrem rozsahu poistenia a poistného krytia taktiež kontakt
na asistenčnú službu poisťovne, ktorú treba
telefonicky kontaktovať v prípade poistnej
udalosti: +421 2 544 177 11. Pri kontakte s poisťovňou si pripravte číslo poistnej
zmluvy, ktoré máte uvedené na čelnej strane poistnej knižky. Klientovi, ktorý si v CK
spolu so zájazdom zakúpil cestovné poistenie, môžu byť poskytnuté i asistenčné služby zástupcu CK (delegáta) pri vybavovaní
poistnej udalosti. Z toho dôvodu je vhodné
opísať si ihneď po príchode na miesto pobytu telefonický kontakt na delegáta a nosiť toto číslo počas pobytu so sebou spolu s
poisteneckou knižkou. V zmysle zmluvných
podmienok Európskej cestovnej poisťovne si
ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100
EUR hradí poistený v zahraničí sám – po
predložení lekárskej správy a originálu účtov
za ošetrenie poisťovateľovi mu budú tieto
náklady preplatené.
Životný rytmus Celé Stredomorie žije
rušným životom. Nie je v našich silách zabezpečiť v niektorých pobytových miestach,
či ubytovacích zariadeniach dokonalý pokoj.
Neustály rozvoj prímorských stredísk súvisí
aj so stavebnými činnosťami v okolí, ktoré
CK nemôže ovplyvniť.

Podrobnejšie informácie o krajine, informačných cenách
v letoviskách a fakultatívnych výletoch nájdete na:

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

