
5ÚVOD – DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ, IKONKY A MAPKY
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 Součástí ceny není pojištění 
léčebných výloh a storno po-
platků. 

 Zajišťujeme pojištění léčeb-
ných výloh – 25 Kč/den, kom-
plexní cestovní pojištění včetně 
storna – 35 Kč/den, komplexní 
cestovní pojištění včetně storna 
u leteckých zájezdů – 60 Kč/
den, pojištění rozšířených asis-
tenčních služeb Auto+ do 100 
tis. Kč – 390 Kč/auto/pobyt 
(lze sjednat pouze s pojištěním 
K5S), připojištění P – připo-
jištění pro případ pandemie – 
36 Kč/osoba/den (lze sjednat 
pouze při zakoupení klasického 
pojištění K5S či K5SS).

 Mořská strana, MS: pokoj 
orientovaný na moře nezna-
mená vždy pohled moře.

 Asistenční delegátské služby: 
delegát pomáhá při obtížných 
situacích, nemoci, ztrátě do-
kladů a jiných nestandardních 
situacích. Dle možností orga-
nizuje informační schůzky a na 
informační nástěnce CK Kellner 
je uvedeno telefonické spojení 
na delegáta.

 Pro svozy k základním trasám 
mohou být použity mikrobusy 
a osobní automobily.

 Při menší obsazenosti zá-
jezdu si cestovní kancelář vy-
hrazuje právo využít k dopravě 
klimatizovaný mikrobus.

 U poznávacích pobytů není 
v  ceně zahrnuto vstupné do 
objektů a areálů, trajekty a lodní 
lístky, lanovky a horské dráhy, 
pokud není pod heslem „cena 
zahrnuje“ výslovně uvedeno 
jinak. Ceny vstupů jsou pouze 
orientační. U některých zájezdů 
se kvůli povinné bezpečnostní 
přestávce řidičů autobusu 
a omezení vjezdu zájezdových 
autobusů budete pohybovat 
pěšky a metrem. V pokynech 
(odbavení na cestu) se dozvíte 
přesné instrukce.

 U apartmánů v Chorvatsku je 
zpravidla ložní prádlo zahrnuto 
v ceně, u apartmánů v Itálii je 
ložní prádlo zpravidla za pří-
platek, pokud není v katalogu 
uvedeno jinak.

 U apartmánů v Itálii zpravidla 
není v ceně zahrnut závěrečný 
úklid. Klienti musí apartmán 
před odjezdem uklidit sami, 
pokud není v katalogu uvedeno 
jinak.

 Fotografie hotelových pokojů 
a apartmánů jsou pouze ilustra-
tivní.

 Při kratších pobytech než 
7 dnů je v některých případech 
účtován příplatek – info v CK.

 V katalogu je vedle kvalitních 
hotelů zařazeno i velmi jedno-
duché ubytování, např. Guest 
House Adriatic s  depandancí 
Jadran, pavilony Kačjak, pavilo-
ny Slaven, hotel a depandance 
Alem a další. Prosíme klienty, 
kteří volí kvalitnější ubytování, 
aby dobře zvážili a konzultovali 
nákup těchto levných kapacit. 
V katalogu jsou tyto skromné 
ubytovací kapacity zařazeny, 
protože je velký počet klientů, 
kteří do těchto hotelů opakova-
ně jezdí, s nižší úrovní ubytová-
ní a služeb počítají, jsou spoko-
jení a oceňují cenovou dostup-
nost. Nechceme nikomu touto 
nabídkou způsobit zklamání, 
nespokojenost a rozčarování při 
příjezdu na místo Vaší dovolené. 
Volte proto z široké nabídky *** 
a **** kapacit.

 Upozorňujeme, že v Chorvat-
sku na Istrii a Kvarneru v termí-
nech před 05. 06. 2021 a po 
11. 09. 2021 a  na Dalmácii 
v termínech před 29. 05. 2021 
a po 18. 09. 2021 nebudou na 
místě k  dispozici asistenční 
služby delegáta. K  dispozici 
bude telefonní služba poskyto-
vaná z cestovní kanceláře.

 Uvedený průvodce u pozná-
vacích zájezdů je bez garance.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ  
ke katalogu CK Kellner 2021:

IKONKY

autobusová doprava
vzdálenost ubytování 
od moře

vlastní doprava KLIMA klimatizované pokoje

letecká doprava 
možnost ubytování 
dvou dospělých osob 
a jednoho dítěte 
v jednom pokoji

vhodné pro vozíčkáře
možnost ubytování 
dvou dospělých 
osob a dvou dětí 
v jednom pokoji nebo 
v rodinném pokoji

pobyt možný se 
zvířetem


