CHORVATSKO - GRADAC - 2019
Vážení rodiče,
dovolená v letovisku Gradac na Makarské riviéře je určena všem, kteří chtějí mít o dovolené
bezprostřední styk s přírodou, kteří si chtějí oddychnout na plážích i těm, kteří chtějí poznat
místní kulturu, lidi, zvyky, ale také si zasportovat. Gradac nabízí ideální podmínky pro
strávení klidné dovolené u moře s naší cestovní kanceláří. Výhodou našich pobytů u moře je,
že je vhodný i pro malé děti, neplavce, oblázkové pláže pozvolna přecházejí do moře.
Letovisko Gradac leží 45 km jižně od Makarské, na místě původního římského sídliště
Labineca. V městečku žije asi 2 000 obyvatel, kteří se živí částečně rybářstvím, ale převážně
turistickým ruchem. Pro svou malebnou polohu, krásné oblázkové pláže, nejrůznější služby
tržnic a obchodů, příjemné podnebí – průměrná teplota vzduchu v červnu činí 26 stupňů
Celsia, patří k nejoblíbenějším letoviskům v Dalmácii. V letovisku se nachází nepřeberné
množství útulných hospůdek, kaváren, restaurací s možností ochutnávky rybích specialit.
INFORMACE A POKYNY PRO VÁŠ BEZPROBLÉMOVÝ POBYT:
- všichni účastníci zájezdu musí mít platný cestovní doklad a Evropský průkaz
zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR), očkovací průkaz, potvrzení o
bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost od lékaře.
- každý účastník bude mít v autobuse předem přidělené sedadlo, přestávky jsou určeny
každou 3. - 4. hodinu jízdy, v nutném případě se můžete obrátit na průvodce, nebo řidiče
autobusu. Prosíme Vás, abyste nelehali na podlahu autobusu a také udržujte pořádek a čistotu!
Cestující jsou povinni být v autobuse připoutáni!
- prosíme Vás, ukládejte své věci do kufrů nebo tašek, krosny jsou do autobusu neskladné
- 1 zavazadlo maximálně 15 kg na osobu + 1 příruční zavazadlo do autobusu
- kartony limonád nebudou přepravovány, voda ve všech objektech je pitná
- máte možnost zakoupit u delegáta nealko nápoje za české koruny
- trasa směr Mikulov, Vídeň – Graz - Zagreb – Ploče - Gradac
- doporučujeme drobné mince Kč i € na toalety
- příjezd do pobytového místa v ranních hodinách
- ubytováni budete delegátem CK, který Vám bude též nápomocen po celou dobu pobytu v
Gradacu, bude Vás informovat o možnosti výletů.
Delegát bude řešit případné reklamace, v případě úrazu nebo onemocnění pomáhá při zajištění
lékařské pomoci, v místě pobytu je zdravotní středisko
- platební jednotkou v Chorvatsku je kuna (1 HRK cca 3,60 Kč). V Gradacu směnárna
vyměňuje Kč na HRK. Doporučené kapesné 200 – 350 kuna.
orientační ceny: zmrzlina – cca 6 - 7 kuna, nealko nápoje – 13 – 15 kuna, chléb – 6 – 9 kuna

STRAVOVÁNÍ:
Stravování začíná v den příjezdu obědem a končí dnem odjezdu také obědem.
SNÍDANĚ 7,30 – 9,00
OBĚD 12,30 – 14,00
VEČEŘE 18,00 – 19,30
V průběhu dne PITNÝ REŽIM, na pláž je nutné brát s sebou pití i z vlastních zásob,
znamená to tedy, že doporučujeme zakoupit dětem hromadně buď rozpustné nápoje, šťávy –
ve všech ubytovacích kapacitách je k dispozici lednice.
POJIŠTĚNÍ: (informace z loňska)
Cestovní kancelář AVANTI-TOUR má uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou
a.s.
Pojištění není limitováno věkem účastníka a jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí bez limitu
Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
Akutní zubní ošetření 10 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 400 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 200 000 Kč
Denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 2 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na jedné věci 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (100%) max. do výše 15 000 Kč
Balíček na cestu domů je možné objednat u delegáta – kuřecí řízek, chléb, sušenka,
jablko za 120 Kč/osoba.
Předpokládaný odjezd je kolem 18,00 hod., ale tato hodina odjezdu se může posunout. Přesný
odjezd určí delegát CK, jelikož dle mezinárodních přepisů musí mít řidiči devíti hodinovou
přestávku. Příjezd domů je v neděli v dopoledních hodinách.
Všechny pokoje v Gradacu jsou vybaveny lůžkovinami, vezměte si s sebou ručníky, na pláž
doporučujeme větší osušku nebo karimatku.
Dále budete potřebovat: hygienické potřeby a toaletní papír (jako rezervu).
V penzionu je k dispozici lednička, lžičky, skleničky a hrnečky, talíře misky do
mikrovlnné trouby.
V APT je kompletně vybavená kuchyň. Ve všech objektech je WIFI připojení zdarma.
Klimatizace je za příplatek 5 €/den. Nezapomeňte si vzít dostatečné množství opalovacích
prostředků, léků, které pravidelně užíváte. Doporučujeme dát dětem s sebou nějaké sladkosti.
ŠŤASTNOU CESTU, PŘÍJEMNÝ POBYT A SPOUSTU KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ.

