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Vážení zákazníci,
dříve než vyrazíte na cesty za dovolenou, věnujte prosím pozornost pokynům a doporučeným radám
na cestu a pobyt v Chorvatsku.
K cestě do Chorvatska potřebujete aktuálně následující :
- platný negativní test PCR, popř. potvrzení o něm
nebo
- platný antigenní test z certifikovaného očkovacího centra ne starší 48 hodin ,popř. potvrzení
nebo
- potvrzení o prodělaném Covidu v posledních 6 měsících (180 dní)
nebo
- potvrzení o ukončeném očkování starším 14 dnů
nebo
-potvrzení o první dávce očkování starší 22 dnů
Děti do 12-ti let (11,99) mohou cestovat bez omezení, děti nad 12 let cestují podle běžných pravidel
uvedených výše.
Potvrzení o způsobilosti vycestování bude kontrolovat řidič při nástupu do autobusu, společně se
vstupním formulářem do Chorvatska.
Vstupní formulář do Chorvatska :
Povinností všech cestujících (bus ,vlast .doprava ,vlak) je vyplnit vstupní formulář .
Ten naleznete na https://entercroatia.mup.hr/ .
Po vyplnění formuláře obdržíte potvrzení o hlášení ,které si potom 2 x vytisknete. Jednu kopii
odevzdáte řidiči a druhou si necháte u sebe.
Formulář je platný pouze s cestovním dokladem uvedeným ve vstupním formuláři ,proto si údaje
pečlivě zkontrolujte.
Aktuální informace k cestování po Evropě najdete na :
Seznam schválených testů:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat-commonlist_en.pdf

Podrobné informace k cestování :
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/dovolena-bez-starosti
https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
Návratový formulář do ČR:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_z
e_zahranici.html
https://plf.uzis.cz/
Pokud budete potřebovat poradit nebo něco upřesnit ,obraťte se na nás mailem nebo telefonicky.
Přejeme šťastnou cestu a pohodovou dovolenou.
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Informace k pobytu
Doprava: autobusem nebo vlastní

individuální doprava - po příjezdu na místo se prosím hlaste u delegáta + 420 777 346 830

Informace na cestu :
- odjezd autobusu ve čtvrtek (nebo vlastní doprava)
- stačí přijít cca 15 min před odjezdem
- nástupní den na ubytování je pátek (pokud není určeno jinak)
- zkontrolujte si dobře nástupní datum a den (ubytování je pá - pá)
- po příjezdu si složíte zavazadla ve vestibulu penzionu
- na předání pokojů můžete vyčkat na terase a využít čas k občerstvení (káva ,čaj …)
- poté můžete jít na prohlídku městečkem nebo na pláž
- delegát Vás bude informovat o průběhu ubytování ,předání pokojů je průběžně ,mezi 13.-14.hod
- proto pamatujte na občerstvení pro sobotní dopoledne
- každý pokoj má menší kuchyňský kout ,wc +sprcha ,balkón nebo terasa
- kuchyňka : lednice ,sporák ,zákl. nádobí ,sklo a příbory – zákl. vybavení
- ložní prádlo+ ručník jsou v ceně
- v ceně zájezdu je také závěrečný úklid ; lednice ,nádobí a sklo si uklízí po sobě každý sám
(ledničku stačí večer vypnout a odmrazit );také je žádoucí vynést odpadky
- stálé parkování a volný internet jsou v ceně zájezdu
- platba klimatizace v místě pobytu 7 euro/den (pouze u apartmánů)
- v den odjezdu předáváte pokoj po snídani –cca v 8.30hod,zavazadla si uložíte na vrchní(1.patro)
terase; přístup na pokoje už není možný
* respektujte prosím dobu určenou na úklid ubytování, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením
je potřeba více času na úklid*
- případné závady nebo reklamace hlaste na místě delegátovi ,vždy o tom sepište protokol
- klíče od pokojů mějte u sebe ,v den odjezdu je necháte ve dveřích pokoje
- pobyt se stravováním nezahrnuje nápoje , kromě snídaňových nápojů
- konzumace poskytovaného stravování je pouze v jídelně (popř. terase) penzionu;
zajištění svačin a obědů je individuální ,není povolené odnášet potraviny z jídelny na jejich výrobu
- v místě pobytu je stálý delegát ,v rámci informačních schůzek Vás bude informovat o možnostech
výletů, místních zvyklostech ,tradicích … Zajištuje také dodržování nočního klidu (23.00- 7.00)
nebo odpolední siesty.
Kontakty :
Penzion Drago ,Punta 1,Igrane
Tel. delegáta : + 420 777 346 830

*** Přejeme příjemný pobyt a klidnou dovolenou.***

