Všeobecné informácie
platné pre zájazdy organizované
spoločnosťou

CK EUROTOUR

REZERVÁCIA ZÁJAZDU
Je možná pri osobnej návšteve alebo telefonicky v pobočkách CK EUROTOUR, kde Vám radi
poradia a pomôžu pri výbere dovolenky nielen z ponuky nášho katalógu, ale aj z ponuky ostatných
renomovaných cestovných kancelárií zo Slovenska i zahraničia. Osobne alebo telefonicky u
agentúrnych predajcov.
PLATBA
Osobne v hotovosti alebo platobnou kartou v našich pobočkách alebo u predajcov , bankovým
prevodom alebo hotovostným vkladom na všetkých pobočkách SLSP.
DOPRAVA
Kategorizácia dopravných prostriedkov: luxusný autobus (používaný pri všetkých prepravách) –
autobus s klimatizáciou so zvýšeným úložným priestorom, tónované sklá alebo záclonky,
audio/video, sedačky vysúvateľné do uličky, individuálne osvetlenie, WC, ponuka teplých a
chladených nápojov. Do kategórie luxusný autokar patria i nízko kapacitné autobusy (kapacita
menej ako 40 miest), v ktorých nie je k dispozícii toaleta. Počas autobusovej dopravy platí
prepravný poriadok príslušnej dopravnej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory,
ktorým sa prepravca podriaďuje
NÁSTUPNÉ MIESTA A MIESTENKY
K jednotlivým prepravám sú organizované zvozy a rozvozy klientov. Nástupné miesta sú uvedené
pri každej cenovej tabuľke. Typ dopravného prostriedku pre zvoz/rozvoz a jeho uskutočnenie závisí
od záujmu klientov a ich počtu na jednotlivých nástupných miestach. Nástupné miesta budú
obsluhované pri minimálnom počte 15 účastníkov v danom nástupnom mieste. V prípade, že daný
počet nebude dodržaný, má cestovná kancelária právo zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu, a to i v
krátkej dobe pred odchodom zájazdu. Zrušenie zvozu/rozvozu (nie je považované za podstatnú
podmienku zmluvy) neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatkov a ani mu
nezakladá nárok na úhradu nákladov cestovného do a z miesta nástupu na zájazd. Zaplatená cena za
zvoz bude objednávateľovi bezodkladne vrátená. Číslovanie sedadiel je rozdielne podľa typu a
veľkosti autobusu, preto sa číslo svojho sedadla dozvie cestujúci pri nástupe do autobusu. Každé
vozidlo má určitý batožinový priestor, preto batožinový limit na osobu je maximálne 15 kg na
osobu. Kategóriu určeného dopravného prostriedku a miestenku garantujeme z posledného
nástupného miesta na Slovensku. V prípade, že je z nevyhnutných dôvodov zmenený veľkostný typ
autobusu, považuje sa za dodržanie zakúpenej miestenky aj porovnateľné miesto v zmenenom type
autobusu (napr. vpredu, v strede, vľavo apod.). Pre pohodlnejšie cestovanie autobusom je možné si
za príplatok objednať aj dvojsedadlo pre jednu cestujúcu osobu (v obmedzenom počte).
UBYTOVANIE
Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, prípadne písmenami je
hodnotením miestnych úradov a nezhoduje sa s oficiálnym hodnotením ubytovacích zariadení na
Slovensku. Z tohto dôvodu označenie kategórie ubytovania v našom katalógu hviezdičkami
vyjadruje naše vlastné subjektívne hodnotenie, ktoré vychádza z našich skúseností ako aj z
hodnotenia klientov a nemusí zodpovedať oficiálnemu označeniu v danej krajine. Vo väčšine
prípadov sa toto hodnotenie zhoduje s oficiálnym hodnotením. Kategorizácia apartmanových
domov je v jednotlivých krajinách upravená tak odlišne, že v našom katalógu vyjadrujeme iba naše
hodnotenie. V popise niektorých ubytovacích zariadení je uvedené, že izby sú orientované na
morskú stranu. Neznamená to automaticky, že izby majú výhľad na more. Výhľad na more môže

byť z týchto izieb čiastočne alebo aj úplne zakrytý zeleňou alebo inou prekážkou. Podľa
medzinárodných zvyklostí ubytovanie v deň príchodu je obvykle možné po 14-tej hodine. V deň
odchodu musí klient opustiť svoju izbu vo väčšine prípadov do 10:00 hod. Tieto časy sú však len
orientačné. Môžu sa prispôsobiť podmienkam striedania skupín v závislosti na type ubytovacieho
zariadenia. Príchod do miesta pobytu v skorých ranných hodinách alebo odchod v neskorých
večerných hodinách neoprávňujú k využívaniu izieb nad stanovený obvyklý čas a CK EUROTOUR
nemôže garantovať nadväznosť ubytovania na príchod alebo odchod klienta zo strediska. Každé
zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu odlišovať veľkosťou a vybavením. Samotné
prideľovanie izieb v hoteli je v kompetencii hotela, CK EUROTOUR nezodpovedá a ani nemôže
ovplyvniť pridelenie konkrétnej izby v hoteli alebo ubytovacom zariadení. Požiadavkám klientov sa
hotel snaží vyhovieť podľa možnosti a disponibilnej kapacity. Rovnako prístelky v izbách môžu
mať rôznu formu, závisí to od veľkosti izby a možnosti hotela, CK nemôže garantovať prístelku vo
forme pevného lôžka. Prístelkou môže byť i pohovka, rozkladací gauč, poschodová posteľ,
vysúvacie alebo rozťahovacie lôžko a podobne. Znížený komfort prístelky zodpovedá aj jej nižšej
cene oproti pevnému plnohodnotnému lôžku. Ne ovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa môžete
stretnúť, je aj náhla zmena poveternostných podmienok (búrky, živelné pohromy), ktoré krátkodobo
ovplyvňujú kvalitu služieb a životného prostredia v letovisku, výskyt hmyzu a drobných živočíchov.
STRAVOVANIE
Stravovanie v jednotlivých krajinách je výrazne ovplyvnené miestnymi zvyklosťami. V prípade
špecifických nárokov na stravu je nevyhnutné informovať sa o možnostiach jej zabezpečenia pred
rezervovaním zájazdu. Pokiaľ nie je uvedené inak, nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene zájazdu.
Množstvo, sortiment a čas podávania stravy a nápojov je plne v kompetencii hotela. Stravovanie
formou bufetových stolov alebo bufetu znamená voľný samoobslužný výber jedál. Pod pojmom
„kontinentálne raňajky“ rozumieme teplý nápoj, pečivo alebo chlieb, maslo, džem. Pod pojmom
„rozšírené kontinentálne raňajky“ rozumieme kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh
jedla, ako napr. saláma, šunka, syr alebo vajíčka. Kontinentálne aj rozšírené kontinentálne raňajky
môžu byť servírované aj formou bufetu.
PLÁŽE
Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer všade vo verejnom vlastníctve a ich čistenie je v
kompetencii miestnych obcí. Taktiež nie je vylúčené, že zmena poveternostných podmienok
dočasne obmedzí pobyt na pláži – náplavy rias, vodných tráv a pod. Tieto skutočnosti sú zo strany
CK EUROTOUR neovplyvniteľné.
SLUŽBY DELEGÁTOV A SPRIEVODCOV Vo väčšine pobytových stredísk zabezpečuje naša
cestovná kancelária služby delegáta alebo asistenčnú službu. Môže to byť delegát našej CK s
platným osvedčením alebo zástupca našej zahraničnej partnerskej cestovnej kancelárie hovoriaci
slovensky alebo česky. Informáciu o mene a kontakte na delegáta dostanete v „Informáciach pre
účastníkov zájazdu“ pred nástupom na zájazd. Delegát je obvykle k dispozícii klientom okrem
úvodného stretnutia niekoľkokrát do týždňa vo vymedzených hodinách. Všetky dôležité informácie
o delegátovi ako aj o zmenách v časoch odchodu autobusu sú vypísané na informačnej tabuli alebo
v informačnej knihe, preto Vás prosíme o ich sledovanie. Pri poznávacích zájazdoch je počas celej
doby zájazdu k dispozícii sprievodca našej cestovnej kancelárie s platným osvedčením alebo je v
mieste pobyty k dispozícii miestny sprievodca (hovoriaci slovensky alebo česky). V prípade, že po
začiatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôže ovplyvniť, môže sprievodca CK upraviť
poradie navštívených miest pri poznávacích zájazdoch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom
programe, so zreteľom na pohodlie a bezpečnosť všetkých účastníkov zájazdu.
POISTENIE PRE PRÍPAD ÚPADKU
Poisťovateľ: Union poisťovňa, a. s., Karadžičová 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051,
www.union.sk, tel.: 0850 1112 111, e-mail: union@union.sk. Poistenie zájazdu pre prípad úpadku

cestovnej kancelárie je uzavreté v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. Poistenie platí len pre zájazdy
zakúpené v termíne od 01.01 .2019 do 31 .12.2019. Poistná zmluva č. 11 – 63719
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č.2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Ceníme si Vaše súkromie, preto spracúvame len tie osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb pre Vás. Podrobné informácie o
podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.ckeurotour.sk
alebo v každej našej pobočke a na predajných miestach.
UPOZORNENIE
Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie zmluvy o zájazde. Súčasťou tejto zmluvy sú
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a predzmluvné podmienky. Dobrá
informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z
predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a
zmluvnými podmienkami. Okrem informácií v katalógu Vám ďalšie dôležité informácie
poskytneme písomne najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd prostredníctvom „Informácií pre
účastníkov zájazdu“, ktoré sú považované za súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu. Podpisom zmluvy
potvrdzujete, že sú Vám Všeobecné informácie a Všeobecné a záručné podmienky účasti na
zájazdoch známe a súhlasíte s nimi. Údaje uvedené v katalógu sú na základe informácií dostupných
a platných v čase spracovania katalógu. V období medzi vydaním katalógu a uskutočnením zájazdu
mohli nastať nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK
EUROTOUR si pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu vyhradzuje právo na zmenu a
aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Všetky dokumenty, zmeny, aktualizácie a nové ponuky,
ktoré sme pre Vás pripravili po uzávierke katalógu, nájdete na našej internetovej stránke
www.ckeurotour.sk.

