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OBECNÉ INFORMACE

POZNÁVACÍ A TURISTICKÉ ZÁJEZDY S LETECKOU DOPRAVOU 

 

Tyto Obecné informace jsou přílohou Podrobných pokynů k zájezdu.

Adventura, 1. 3. 2023

PŘÍJEZD NA LETIŠTĚ

Pokud není v Odletových pokynech k zájezdu uvedeno jinak, odlétáme z Prahy – z Letiště Václava Havla.

PŘÍJEZD AUTEM

Terminál 1 (pro lety, resp. přestupní letiště mimo schengenský prostor EU): krátkodobý parking „P1“ – pruhem

vpravo od nájezdové rampy najet na parkoviště před terminálem (15 min. zdarma, dále 100 Kč/30 min.);

Terminál 2 (pro lety, resp. přestupní letiště v rámci zemí Schengenu): krátkodobý parking „P2“ – po vyvýšené

rampě najet na parkoviště před odletovou halou v patře (15 min. zdarma, dále 100 Kč/30 min.).

Střednědobý parking „B“ – projet pruhem se směrovkami Terminál 2 (nalevo od nájezdové rampy) až na pozemní

parkoviště před budovou Terminálu 2, nebo střednědobý parking „C“ – levým pruhem najet do vícepatrové

budovy. Obě parkování stojí 80 Kč/hod., a jsou tedy nejlepší volbou, pokud vám na vyložení nestačí 15 minut.

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ BĚHEM ZÁJEZDU

Pokud plánujete nechat své auto po dobu zájezdu poblíž letiště, doporučujeme nejmodernější hlídané parkoviště

GO parking, které nabízí skvělé služby pro vás i váš vůz – rychlost, komfort, výhodné ceny bezpečného parkování

nedaleko letiště a nově i GO servis – mytí a čištění vozu během vaší dovolené. Službu si můžete objednat a

zaplatit on-line.

PŘÍJEZD AUTOBUSY MHD

Letiště Václava Havla má postupně až 3 zastávky: pouze některé linky staví na Terminálu 3 (původní nejstarší

letiště, nyní pouze pro soukromé lety – zde prosím nevystupujte), pak následují dvě další zastávky – Terminál 1, 

Terminál 2. Nejpoužívanější autobusové linky a jejich výchozí stanice jsou:

100: Zličín (metro B) – běžný tarif MHD, doba jízdy 15 min.

119: Nádraží Veleslavín (metro A) – běžný tarif MHD, doba jízdy 16 min.

AE (Airport Express): Hlavní nádraží (metro C) – zvláštní tarif 100 Kč, doba jízdy 40 min.

POJIŠTĚNÍ

Cena zájezdu nezahrnuje žádné pojištění! Každý zákazník se ve Smlouvě o zájezdu zavazuje uzavřít účinné

pojištění léčebných výloh pokrývající celou dobu trvání objednaného zájezdu. Zároveň vám doporučujeme uzavřít

pojištění stornopoplatků, tj. nákladů spojených se zrušením vaší účasti na zájezdu.

Adventura vám nabízí zprostředkování sjednání pojištění léčebných výloh v zahraničí a také pojištění

stornopoplatků a zavazadel u pojišťovny UNIQA. Podrobnější informace naleznete na www.adventura.cz/pojisteni.

• 

• 

• 

• 

• 
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V případě, že jste si objednali toto pojištění u nás, kartičku s číslem pojistky a svým jménem obdržíte při odletu

od průvodce či zástupce CK. Od té chvíle ji mějte pořád u sebe – je na ní kontakt na asistenční službu!

Pokud budete nuceni využít na zájezdu služeb lékaře, vždy ukazujte kartičku s číslem pojistky. Nezapomeňte

zavolat i na asistenční službu a oznámit jí své zranění či důvod návštěvy lékaře, aby pojišťovna o této záležitosti

věděla, a mohli jste později u ní nárokovat případné finanční úhrady.

TRAVEL ASISTENT

V ceně tohoto zájezdu je zahrnuta služba Travel Asistent, která vám v případě problémů s letem poskytne

asistenční servis a následně po návratu i možnost vyřízení případné finanční kompenzace. Tuto službu pro vás

zajišťuje náš partner Click2Claim s.r.o.

V případě vzniku problému při vašem letu se můžete obrátit na nonstop asistenční linku +420 295 562 922, tedy

kdykoliv (24/7). Ta slouží především k poskytnutí informací, na co vám vzniká v konkrétní situaci nárok dle

nařízení 261/2004. Click2Claim vám poradí, jak postupovat, a sdělí vám, na jaký rozsah péče máte od operujícího

dopravce nárok. Po návratu ze zájezdu vás budeme informovat o dalším postupu řešení ohledně případné

kompenzace.

ZAVAZADLA

Dle podmínek konkrétního leteckého dopravce je přeprava vašeho hlavního zavazadla obvykle (u dálkových letů)

již zahrnuta v ceně, u vybraných akcí (jižní Evropa, Středomoří) je často vedena jako příplatková služba – viz 

Podmínky konkrétního zájezdu.

Povolená hmotnost příručního i hlavního zavazadla se liší od letecké společnosti i destinace, obvykle činí 8–10 kg,

resp. 15–23 kg. Konkrétní upřesnění obdržíte v Odletových pokynech k zájezdu.

PŘÍRUČNÍ KABINOVÉ ZAVAZADLO

Do příručního zavazadla doporučujeme zabalit drobné cennější věci, důležité osobní léky a nejzákladnější

vybavení pro případ, že hlavní zavazadlo nedorazí včas (současně s vámi) na místo určení. Z téhož důvodu

doporučujeme vzít si na cestu (na sebe či do příručního zavazadla) to nejhůře postradatelné či nejobtížněji

dokoupitelné vybavení (treková obuv aj.). Do kabiny letadla s sebou ale nesmíte vzít: nože, nůžky, manikúru a jiné

ostré předměty, spreje a tlakové nádobky, tekutiny, pasty, gely, krémy ap. – toto vše převážejte v hlavním

zavazadle. Výjimkou jsou malá množství potřebných tekutin, past a gelů, včetně léků tohoto charakteru, v baleních

do 100 ml, která musí být do kabinového zavazadla umístěna pohromadě v průhledném uzavíratelném igelitovém

sáčku o celkovém objemu maximálně 1 litr.

Předepsané léky (inzulin apod.) a dietologické prostředky nezbytné pro užívání během přepravy musí být

doloženy receptem nebo potvrzením od lékaře.

Zboží tekutého, gelového či aerosolového charakteru prodávaného v letištních obchodech: Toto zboží musí být

vždy uloženo společně s účtenkou do příslušného průhledného obalu – tzv. STEBu. Každý tento obal musí mít

označení letiště, kde bylo zboží zakoupeno. V případě, že cestující s tímto zbožím přestupuje, pak je musí předložit

během bezpečnostní kontroly k detekční zkoušce speciálním skenerem. Touto kontrolou projde i zboží pořízené

na výchozím letišti, a to v případě, že od jeho nákupu uběhly více než tři hodiny.

Přeprava dětské stravy a léků v podobě tekutiny, gelu či aerosolu na palubě letadla v kabinovém zavazadle: Tyto

věci v objemu nad 100 ml budou kontrolovány bez výjimky pomocí speciálních skenerů. V Terminálu 2, kde je

centrální bezpečnostní kontrola, je prostor určený pro kontrolu dětské stravy a léků nad 100 ml označen jako

„Medical line“. V Terminálu 1 jsou skenery ve všech odletových čekárnách, dále jsou k dispozici na přestupu.
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UPOZORŇUJEME, ŽE:

elektronika, e-cigarety, lithiové (nabíjecí) baterie a power banky (max. dovolená kapacita obvykle 27 000 mAh a

výdrž 100 Wh) patří pouze do příručního zavazadla; 

spreje v tlakových nádobách se vůbec nesmí letecky přepravovat (samozřejmě ani propan-butanové bomby k

vařičům).

HLAVNÍ ZAVAZADLO

Dovnitř dejte kartičku s vaší domácí adresou, vnější visačku s názvem a adresou prvního ubytování dostanete od

nás při odbavení na letišti. Počítejte s tím, že zavazadlo se může během přepravy ušpinit, výjimečně i mírně

poškodit. Doporučujeme tedy zabalit ho do obalu/ochranného pytle z tenkého šusťáku, který lze ušít či zakoupit v

outdoorových obchodech.

V případě, že si berete kufr, nedoporučujeme pevný skořepinový, který je omezeně skladný při umisťování

zavazadel v mikrobusu či jiném dopravním prostředku. Nejpraktičtějším zavazadlem pro tento způsob cestování se

jeví sportovní/cestovní taška. Během přepravy (překládání) se se zavazadly často zachází dosti hrubě, počítejte s

tím raději předem: křehčí předměty obalte, předměty s ostrými hranami neukládejte k vnější stěně zavazadla. Do

hlavního zavazadla nesmíte uložit zbraně, výbušniny a jiné nebezpečné předměty, např. jakákoliv zařízení

obsahující lithiové baterie (viz info výše – PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO).

Zcela vyčerpávající informace k bezpečnostním pravidlům pro zavazadla pak naleznete zde a zde. 

ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA

Programu se každý účastní na vlastní nebezpečí. Doporučujeme včas před cestou absolvovat zdravotní prohlídku

u svého praktického lékaře a rovněž kontrolu u zubaře. Počítáme s tím, že každý z vás bude mít osobní lékárničku

minimálně s následujícím obsahem: 

lék na teplotu, lék na bolest, lék na střevní potíže a lék na alergickou reakci,

desinfekci,

mast na bolest kloubů a svalů,

kapky do nosu a očí,

náplast „cívka“ a náplast „polštářková“,

obinadlo elastické (6 cm) a obvaz hotový č. 3–4,

umělé stehy (steri-strip), sterilní polštářky (10x10 cm),

léky, které pravidelně užíváte a které byste mohli použít vzhledem k občasným obtížím.

U zájezdů mimo rychlý dosah lékařské péče zvažte, zda si nenechat od lékaře předepsat širokospektrá antibiotika

(zejména pro respirační systém) a antibiotikovou mast do očí.

Upozornění: Prosíme vás, abyste ve svém vlastním zájmu informovali v dostatečném předstihu naši CK o svém

zdravotním stavu, především o závažných onemocněních či zdravotních i stravovacích omezeních (např.

diabetes, epilepsie, roztroušená skleróza, slabé srdce, velmi vysoký krevní tlak, silná alergie ap., ale i duševní

poruchy) či o předpokládaném užití potenciálně nebezpečných léků (např. heparin) tak, abychom mohli včas

připravit vašeho průvodce na možné komplikace, a zajistili tak maximální bezpečnost vaši i celé skupiny (tyto

informace podléhají zákonu o ochraně osobních údajů a nebudou předávány třetí straně).

OČKOVÁNÍ

Důrazně doporučujeme základní očkování pro cesty do odlehlejších končin světa, tedy překontrolovat si očkování

proti tetanu a případně absolvovat očkování proti hepatitidě A či kombinované proti hepatitidě A a B. Detailní

informace k očkování poskytují krajské hygienické stanice, nebo je naleznete na našich webových

stránkách: https://www.adventura.cz/informace/o-zajezdech/ockovani/. 
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https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla
https://www.prg.aero/co-si-nemuzete-vzit-do-zavazadla
https://www.adventura.cz/informace/o-zajezdech/ockovani/


Informace ohledně očkování, které je povinné pro jednotlivé destinace, najdete v Podrobných pokynech k

danému zájezdu.

FOTOGRAFIE A VIDEA Z NAŠICH/VAŠICH CEST – UPOZORNĚNÍ

Fotografie a videa jsou jednou z nejkrásnějších památek z cest a dovolených. Adventura si vždy zakládala na tom,

že většina snímků publikovaných v našich katalozích, na webových stránkách i v propagačních materiálech byla

pořízena na našich zájezdech, a to našimi zaměstnanci, průvodci, ale i vámi, našimi klienty.

Rádi bychom s vámi i nadále sdíleli společné vzpomínky a zážitky. Pokud byste si však výslovně nepřáli být

zachyceni na společných zájezdových fotografiích, sdělte tuto skutečnost laskavě hlavnímu průvodci na začátku

zájezdu, a my vaše stanovisko budeme plně respektovat.

Zpracování fotografií a videí nespadá pod GDPR, protože nepřiřazujeme k fotografiím a videozáznamům další

údaje o zaznamenaných. Touto výzvou reagujeme na §84 a §85 Občanského zákoníku.

DRONY

Cestování s dronem může představovat v některých zemích značnou komplikaci, proto budeme rádi, když se bez

něj na našem zájezdu obejdete. Pokud byste jej i přesto chtěli s sebou brát, je nutné tuto skutečnost včas

konzultovat s garantem zájezdu. 
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