SETKÁNÍ A KRÁTKÉ TOULKY S CK PERISCOPE V ALPÁCH
Pobytový s výlety, Svět s průvodci Periscope, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI CK PERISCOPE se uskuteční tentokrát již na začátku října v rakouských Alpách. PŘI VYCHÁZKÁCH
A VEČERNÍM PROMÍTÁNÍ SE SPOLEČNĚ POBAVÍME O DESTINACÍCH, DO KTERÝCH BYSTE SE CHTĚLI S NÁMI VYDAT. Větší
setkání uspořádáme až podle dalšího vývoje pandemie a cestování v průběhu zimy 2021/2022.
Krásné vyhlídkové trasy vedou čarokrásnou přírodou přes alpské planiny se starými rázovitými horskými salašemi zvoucími
k občerstvení i alpským terénem na vyhlídkové vrcholy. Stoupání nám usnadní mikrobus i lanovka.
Základní cena je s vlastní dopravou na místo pobytu - obec St. Martin am Tennengebirge v Salcbursku. Doprava našimi
mikrobusy z Prahy nebo Brna za příplatek k základní ceně.
Pokoje pro 2 osoby nebo apartmány s přistýlkou pro 2- 4 osoby, s WC, sprchou a kuchyňským koutem. K dispozici jsou též
apartmány s 2 - 4 ložnicemi pro 5–8 osob (na vyžádání).

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
2x ubytování v pokojích pro 2 osoby (na vyžádání přistýlka pro 3 nebo 4 osoby) s WC, koupelnou, vybavenou kuchyňkou,
povlečením
po doprodání anebo na vyžádání apartmány (2-3 pokoje) pro 3–4 osoby
2x polopenzi (pouze při účasti min. 15 klientů)
pobytovou taxu
vedoucího zájezdu
cestovní pojištění UNIQA K5S
CENA NEOBSAHUJE:
dopravu (vlastní nebo za příplatek)
vstupné do Therme Amadé (20,90 EUR/2 h vč. sauny), lanovka na Bischlinghöhe (13 EUR) a na Reiteralm (19 EUR)
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (neobsazené lůžko ve studiu nebo v ložnici ve dvojpokojovém apartmánu - omezený počet): 1 200 Kč
připojištění UNIQA na krytí nákladů při karanténě v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 250 Kč
doprava (mikrobusem z Plzně, Prahy, Brna, Tábora, Českých Budějovic): 1 500 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.
Polopenze bude potvrzena v případě dostatečného počtu účastníků (cca 15 platících osob).
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
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PROGRAM:
1. den: Ranní přesun do Rakouska z Plzně, Prahy (cca 7:30 hlavní nádraží, 7:45 metro C - Opatov), Tábora, Českých
Budějovic, rovněž tak z Brna. Cesta do Hallstattu (UNESCO), prohlídka bez průvodce. Sraz i pro ty, kdo přijedou vlastní
dopravou a v 15:00 odjezd v konvoji horskou silnicí na planinu Postalm, zde pěší okruh 2 hodiny (16-18). Příjezd do pensionu
v 19 hod. Večeře. Promítání 20:30-22:00.
MOŽNOST ODJEZDU Z JIHLAVY NEBO ČESKÝCH BUDĚJOVIC AŽ V PÁTEK ODPOLEDNE / NAVEČER s jedním z našich průvodců.
2. den: Výjezd lanovkou Preunegg-Jet na Reiteralm, vyhlídková túra kolem jezera Spiegelsee na hřeben Gasselhöhe (2 001
m) zpět k lanovce (6 km, 550 m, 4-5 h). 15:30-17:30 termály, 18:30 večeře penzion, 19:30 promítání.
3. den: V 9:00 odjezd, 10-15:00 lanovka a svižnější túra*. Z horského střediska Werfenweng (902 m) lanovkou na vyhlídkový

vrchol Bischlinghöhe (1 834 m), vyhlídkovou cestou jižním úbočím Tennengebirge k horské chatě Dr. Heinrich-Hackel-Hütte
a přes Wengerau do Werfenwengu (11 km, 4-5 h + občerstvení).
* Výlet lze zkrátit na 3-4 hodiny.
15:00 odjezd, příjezd Brno nebo Praha cca ve 21:00/21:30 hod.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Rakouska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk Pro vstup do Rakouska není
vyžadováno žádné očkování.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lnení třeba dokládat bezinfekčnost. Podrobné
informace budou sděleny nejpozději v pokynech k zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Rakouska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

