Informace a pokyny potřebné pro letní rekreaci
Chorvatsko – BAŠKA VODA – A/C BAŠKO POLJE
– ubytování MOBILHOME
DATUM :

8. 6. 2018

MÍSTO ODJEZDU:

ČAS ODJEZDU:
parkoviště nám. Hrdinů, KRNOV

PŘISTAVENÍ AUTOBUSU: vždy 30 minut před odjezdem

Důležité:

Při cestě do Chorvatska mohou občané České republiky použít jako cestovní doklad
občanský průkaz. Děti mladší 15 let musí mít cestovní pas, protože podle nařízení EU z roku 2012
musí mít každá osoba, která překračuje hranice, svůj vlastní cestovní doklad. Již není možné cestovat
s dětmi zapsanými v cestovním pase nebo občanském průkaze rodičů.

Vybavení autobusu:
Všechny autobusy jsou vybaveny klimatizací, WC (bude k dispozici po celou dobu jízdy - klíče od WC je
třeba vždy vypůjčit a vrátit u řidičů), TV s DVD přehrávačem. V autobuse je během přestávek také
možnost zakoupit teplé i chlazené nápoje.

Seznam vybavení mobilního domu:
Kuchyňka : lednice, 4plotýnková varná deska, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, příbor, kuchyňský
nůž, univerzální otvírák, nerez souprava nádobí - pánev, 3x hrnec, 1x poklice, 4x mělký talíř, 4x hluboký
talíř, 4x sklenice 2dcl, 4x hrnek, prkénko, struhadlo, 2x vařečka, cedník, naběračka, 2x plastová miska
Obytná část : oddělené ložnice – přikrývka/polštář/osoba, denní prostor – klimatizace, jídelní kout, TV na
DVD přehrávač, Hi-Fi věž, krytá veranda – plastový nábytek

ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH MOBILNÍHO DOMU !
Při příjezdu do kempu složíte vratnou kauci ve výši 1000 Kč/mobihome (pro případ poškození
mobilního domu).

Nutno vzít s sebou
Utěrka, toaletní papír , věci osobní potřeby, přípravek na mytí nádobí, plážové potřeby - karimatky, deky aj.
V mobilním domu je zákaz používat vlastní el. spotřebiče s příkonem nad 500 W !
Skladné kufry - maximálně 20 kg/osoba
Zákaz převážení většího množství nápojů (kartony) do kempu z důvodu přetížení autobusu.
V případě nutnosti úhrady pokuty za přetížení vozidla v průběhu přepravy do kempu nebo zpět do
ČR je každý účastník přepravy za vzniklou situaci plně zodpovědný a je povinen ji na místě uhradit
(viz. Všeobecné podmínky bod č. 6). Řidiči autobusu ani CK pokuty za přetížení vozidla nehradí.
Voucher - poukaz na zájezd CK Adria Bus v místě pobytu předložte stálému delegátovi. Po
překontrolování Vám bude vrácen na cestu zpět!

Stravování
- vlastní (voda v kempu je pitná)
- v hotelové restauraci - polopenze - 420 Kč/os./den (snídaně a večeře formou bufetu)
- večeře – 225 Kč/os./den
- snídaně – 195 Kč/os./den

Fakultativní výlety (ceny jsou pouze přibližné, přesné informace na místě u delegátů)
- ostrov Brač -Povlja (s jídlem) – 160 Kn
děti od 6-12 let - 100 Kn
- ostrov Brač -Bol (celý den, s jídlem) – 220 Kn děti od 6-12 let - 150 Kn
- večerní Makarska - lodí - 80Kn
děti od 6-12 let - 50 Kn
- rafting - 200 Kn
děti do 12 let - 150 Kn
- Biokovo s občerstvením a průvodcem – 250 Kn
- Imotski s ochutnávkou vína a sýrů s průvodcem – 280 Kn

- ostrov Korčula (lodí, celý den) – 320 Kn
- ostrovy Hvar – Brač (celý den, lodí) – 250 Kn
- Vranjača (jeskyně) - 200 kn

děti od 6-12 let – 180 Kn
děti od 6-12 let – 125 Kn

Sportovní potřeby
Za úhradu v Kč spolu s vratnou zálohou (pro případ poškození, zničení nebo ztráty) půjčujeme
níže uvedené sportovní potřeby:
Dopoledne
8.00 - 13.00 hod.
Kč
150
60

Odpoledne
13.00 - 18.00 hod.
Kč
150
Jízdní kolo
60
Elektrický gril
30 Kč/hod
Ping-pong
V kempu nejsou k zapůjčení cyklistické přilby ani dětské sedačky.

Celý den
8.00 – 19.00 hod.
Kč
230
----

Režim dne příjezdu do kempu
1. Příjezd autobusu do kempu mezi 7 - 8 hod., následujícího dne po odjezdu z ČR
2. Odevzdání pasu/občanského průkazu pracovníkům CK Adria Bus s.r.o. (z důvodu registrace osob,
poté budou doklady vráceny)
3. Ubytování – od 9.00 hod. (odjíždějící uvolní jednu ložnici pro nové klienty na odložení
zavazadel)
V průběhu dne užívají vybavení mobil. domu s odjíždějícími společně (stejně jako při vlastním odjezdu).
Od 14.00 do 15.00 hod. kontrola a převzetí vybavení dle inventáře – odjíždějící jsou povinni
uhradit dle ceníku v inventáři chybějící a poškozené věci u delegátů na recepci CK.
Předávání od předchozích rekreantů (probíhá bez účasti delegáta CK) věnujte ve vlastním zájmu
zvýšenou pozornost Od 15.00 hod. za vše odpovídá nový klient . Předávání od předchozích rekreantů
(probíhá bez účasti delegáta CK) věnujte ve vlastním zájmu zvýšenou pozornost, jelikož po jeho převzetí
již zodpovídáte za případné poškozené a chybějící vybavení mobil. domu. V případě jakýchkoliv problémů
či nesrovnalostí při předávání ubytovací jednotky požádejte ihned delegáta o jejich vyřešení. Pozdější
reklamace nebudou uznány
13.30 – 14.00 hod. odevzdání použitého lož. prádla – odjíždějící – mobilhome č.26
14.00 – 15.00 hod. výdej čistého lož. povlečení – příchozí – mobilhome č. 26

15.00 – ODJÍŽDĚJÍCÍ OPUSTÍ UBYTOVACÍ KAPACITY!
Každý mobil.dům má vybavení pro 4 osoby. Při obsazení mobil. domu více osobami si rekreanti u
delegátů CK vyzvednou potřebné vybavení, které před odjezdem vrátí.

Různé
Přibližné kurzy valut (Kn - chorvatská Kuna)
100 Kč = 26 Kn , 1 Euro = 7,50 Kn,

Předpokládaný návrat do Brna je v dopoledních hodinách. Mimo brněnské zájezdy přijedou
později v souvislosti na vzdálenosti od Brna. V zájmu potřebné informovanosti
doporučujeme tyto pokyny rozmnožit a předat ostatním účastníkům zájezdu.
Adresa kempu: Autokemp BAŠKO POLJE - Baška Voda - Chorvatsko - tel. 00385 21 612329
Adresa cestovní kanceláře Adria Bus s.r.o. ( Po - Pá 9.00 - 18.00 hod):
Lidická 73, 602 00 Brno,tel. 542 221 656-7, dispečink 00420 739 092 299

Kolektiv cestovní kanceláře Adria Bus s.r.o. Vám
přeje spokojenou na ničím nerušenou dovolenou.

