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Alergik program, letecká doprava na Sardinii, pojištění
OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI DO 18 LET
Jsme si vědomi blahodárnosti pobytu u moře pro všechny alergické a astmatické děti. Proto věnujeme každoročně velkou pozornost realizaci vlastního alergického programu, dotovaného naší CK. Nabízíme 13- nebo 14-denní zájezdy s autobusovou nebo vlastní dopravou, u nichž je pobyt pro alergiky a jejich doprovod cenově zvýhodněn.
ZÁKAZNICKÁ KARTA

ALERGIK PROGRAM – cenově zvýhodněné ozdravné pobyty pro alergické a astmatické děti
Katalogové
ãíslo
2611 JBM
2811 MZS
2811 MZCH
3310 RPS
3310 RPK
3310 RMS
3310 JBM

Místo pobytu
BIOGRAD – SOLINE
ÎIVOGO·âE – DOLE
RAB – PADOVA
RAB – SAN MARINO
BIOGRAD – SOLINE

DOPRAVA:

Typ
ubytování
MOBILNÍ DÒM
ZA¤ÍZEN¯ STAN
CHATKA
ZA¤ÍZEN¯ STAN
KARAVAN
ZA¤ÍZEN¯ STAN
MOBILNÍ DÒM

TERMÍN

více na str. 4

CENY

Poãet
dnÛ
celk./nocí

Alergik

V katalogu

Doprovod Dal‰í úãastníci na stranû
(1 osoba)
zájezdu

Po 24. 6.– 7. 7. Ne 14/11 3.950,– 5.530,– 7.900,–
Po

8. 7.–21. 7. Ne

14/11

Pá 16. 8.–28. 8. St 13/10

2.450,–
2.950,–
2.300,–
2.750,–
2.300,–
3.950,–

3.430,–
4.130,–
3.220,–
3.850,–
3.220,–
5.530,–

4.900,–
5.900,–
4.600,–
5.500,–
4.600,–
7.900,–

Cena v tabulce nezahrnuje:
• dopravu lux. autobusem (viz str. 18–19) • parkovné v kempu (60–150 Kč/noc/auto) • pobytovou taxu (viz str. 7)
• závěrečný úklid • kauci 2.000 Kč (80 €)/mobilní dům •
kauci 1.000 Kč (40 €)/chatka, karavan, stan • povinný závěrečný úklid mobilního domu Lux 490 Kč, Lux Grand 590 Kč,
chatky 390 Kč (viz str. 6)

str. 41
str. 33
str. 35
str. 36
viz str. 20.

LUX; RAB, BIOGRAD od 2.700 Kã/os.; ÎIVOGO·âE od 2.800 Kã/os. Trasy autobusÛ A, B, C, D, E viz str. 18–19.

Cena v tabulce zahrnuje:
• ubytování v mobilních domech, chatkách, karavanech
nebo zařízených stanech • poplatek za elektřinu, vodu
a plyn • pojištění CK proti úpadku

str. 36

Příplatky:
– mobilní dům Lux Grand
1.700 Kč/mobilní dům/10 nocí (850 Kč/ 1/2 mob. domu)
1.900 Kč/mobilní dům/11 nocí (950 Kč/ 1/2 mob. domu)
– chatka Cool
1.700 Kč/chatka/11 nocí (850 Kč/ 1/2 chatky)
– ložní prádlo (viz str. 6)
250 Kč/os.
– ručníky (viz str. 6)
100 Kč/os.
– Komplexní pojištění u ERV a.s.
390/195 Kč/os.
– parking na terminálu CK po dobu zájezdu
650 Kč/13 dnů/auto
700 Kč/14 dnů/auto

Detailní informace o lokalitách a možných aktivitách najdete na příslušných stranách tohoto katalogu.

• Cena Alergik platí pro alergické a astmatické děti a juniory do 18 let.
• Cena Doporovod platí maximálně pro 1 osobu starší 18 let doprovázející alergické nebo astmatické dítě.
• Při uplatňování nároku na zvýhodněné ceny Alergik a Doprovod je třeba doložit doklad od
ošetřujícího lékaře dítěte, další slevy již nelze uplatňovat, výjimkou je sleva za věrnost.
• Při využití ceny Alergik a Doprovod umísťuje CK 2 osoby do 1/2 mobilního domu, chatky, karavanu nebo stanu. V případě požadavku 2 osob na umístění v celé ubytovací jednotce (bez
spolubydlících) zůstává zvýhodněná cena Alergik zachována. Doprovod a Další účastníci za pobyt platí běžnou katalogovou cenu, stanovenou dle počtu ubytovaných osob (viz tabulka).
• Další účastníci zájezdu mohou uplatňovat nárok na všechny slevy CK (dětská, seniorská, ZTP,
časová, sleva za věrnost). Kombinace slev Alergik, Doprovod a Dítě zdarma není možná.

LETECKÁ DOPRAVA NA SARDINII – letiště OLBIA
LETOVÝ ŘÁD
odletový den středa
tam: odlet Praha 12.30 ➔ přílet Olbia 14.35
zpět: odlet Olbia 15.20 ➔ přílet Praha 17.25
doba letu cca 2 hod. 5 min.
Veškeré lety jsou realizovány ve spolupráci s leteckou společností
Smart Wings.
Cena letecké dopravy z Prahy je včetně veškerých poplatků a tax
+ transfer do místa pobytu a zpět. Více na str. 59.

PRAHA – SARDINIE – PRAHA
(OLBIA)

7.990 Kč
včetně všech poplatků a tax
odlety pravidelně každou středu
od 5. 6. do 2. 10. 2019

ODBAVENÍ – Klienti jsou povinni dostavit se k odbavení 2 hodiny před standardním časem odletu.
ZAVAZADLA – Cena letenky zahrnuje zapsaná (odbavená) zavazadla do hmotnosti 15 kg a jedno kabinové zavazadlo
do hmotnosti 5 kg o rozměrech maximálně 56x45x25 cm.
DELEGÁTSKÉ SLUŽBY V DESTINACI – Po příletu do destinace Vás bude na letišti čekat zástupce CK Victoria a zajistí
přepravu do kempu.

POJIŠTĚNÍ ERV a.s.
POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK
je již zahrnuto v katalogové ceně zájezdů. Cestovní kancelář VICTORIA má sjednáno povinné zákonné pojištění ve smyslu zákona 159/1999 Sb. u ERV a.s., číslo pojistné smlouvy: 1180000027.
Na základě tohoto smluvního pojištění vzniká klientům právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do
ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou
zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
není zahrnuto do cen zájezdů CK Victoria. Ve všech našich pobočkách a u autorizovaných prodejců Vám nabízíme možnost uzavření
Komplexního cestovního pojištění u ERV a.s.
• Jako doklad o uzavření Komplexního cestovního pojištění, slouží
uzavřená smlouva o zájezdu/objednávka služeb s uvedeným cestovním pojištěním. Pojištění lze sjednat nejpozději 63 dní před
odjezdem, resp. při poslední úhradě zájezdu.
• Nedílnou součástí uzavřeného cestovního pojištění jsou Všeobecné pojistné podmínky, upravující smluvní vztah a podmínky
plnění mezi pojištěným (klientem CK) a ERV a.s.
• Veškeré plnění vyplývající z uzavřeného pojištění vyřizuje pojištěný s ERV a.s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
zákaznické centrum tel.: +420 221 860 860
www.ervpojistovna.cz e-mail: klient@evropska.cz
CK poskytne nutné podklady pro řešení pojistné události.

• KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ERV a.s.
Zahrnuje:
limity pojistného plnění
Léčebné výlohy
2.400.000 Kč
Zubní ošetření
24.000 Kč
Fyzioterapie
120.000 Kč
Aktivní asistence
neomezeno
Převoz, přeložení a repatriace
1.000.000 Kč
Převoz tělesných ostatků
1.000.000 Kč
Opatrovník
150.000 Kč
Trvalé následky úrazu
180.000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
100.000 Kč
Škoda na osobních věcech (spoluúčast 500 Kč)
10.000 Kč
Škoda na zdraví
1.000.000 Kč
Škoda na majetku
500.000 Kč
Právní zastoupení
200.000 Kč
Stornopoplatky (spoluúčast 20 %)
15.000 Kč
Cena komplexního pojištění za dospělou osobu/dítě do 12 let
do 24 dnů
390/195 Kč
do 7 dnů
290/145 Kč
do 3 dnů
116/58 Kč
1 den
80/40 Kč
(rozhoduje věk dítěte v den nástupu na zájezd)
Jedná se o exkluzivní nabídku pro klienty CK Victoria
– doporučujeme!
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