
 

 

 

TURISTIKA 
 
Vážení p átelé, 
zasíláme vám všeobecné pokyny pro všechny naše turistické zájezdy po Evrop . Tyto pokyny 
jsou nedílnou sou ástí podrobných pokyn  ke konkrétnímu zájezdu, který jste si vybrali z naší 
nabídky. Narazíte-li p i jejich tení na jakoukoliv nejasnost, obra te se prosím na prodejní kance-
lá  nebo využijte kontakt  uvedených v podrobných pokynech. 

Za CK Adventura Ji ina Sa ová (duben 2016) 

DOPRAVA 
Tém  výhradn  jezdíme autobusy ve standardní dálkové úprav  s polohovatelnými sedadly. Všechny 
autobusy jsou vybaveny bezpe nostními pásy, v tšinou dvojbodovými (tj. p es pas). U zájezd  spoje-
ných s cyklistickým programem potáhne autobus cyklovlek s koly. 
Na každý zájezd p ipravujeme zasedací po ádek. Vašim požadavk m p i p ihlášení se budeme snažit 
vyhov t, ne vždy je to však v našich silách. 
V p ípad  menšího po tu klient  si vyhrazujeme právo zajistit p epravu minibusem nebo mikrobusem 
s menším zavazadlovým vlekem. Maximální ekací doba na odjezdech je pro opozdilce 15 minut. 
Jízda bude p erušována minimáln , budeme d lat povinné bezpe nostní p estávky po asi 3–4 hodinách 
na 30 minut. ast jší p estávky velmi zdržují jízdu a ohrožují p esun vzhledem k p edpis m AETR, proto 

izp sobte hlavn  sv j pitný režim. 

NÁSTUPNÍ MÍSTA 
Zde uvádíme popis všech hlavních nástupních míst, v podrobných pokynech k zájezdu jsou uvedena 
nástupní místa platná pro daný zájezd a asy odjezd . Není-li v podrobných pokynech uvedeno jinak, lze 
táž místa použít pro výstup p i návratu ze zájezdu.  
 
Praha – Roztyly (stanice metra C), z auto-
busového nádraží, odjezdové stání . 7. 
(Možnost parkování hned vedle na parko-
višti u prodejny OBI, zdarma do 2 hod.) 
 
Prosíme vás, abyste udržovali istotu a 
po ádek v okolí nástupních míst. 
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Plánky odjezdových míst naleznete též na www.adventura.cz. 
 

 íbram: u motorestu Halda v Dubenci na hlavní silnici Praha – Písek. 
 Písek: p ed hlavním nádražím D. 
 eské Bud jovice: na benzinové pump  MOL (d ív jší AGIP) na ulici " Na Dlouhe louce" kousek od 

výstavišt  Zem  živitelka. 
 Beroun: u benzinové pumpy ÖMV, která je na sjezdu "Beroun centrum" (p es kruhový objezd, vpravo 

vedle dálnice D5, sm r Plze ). P i návratu ze zájezdu zastavujeme u totožné benzinové pumpy ÖMV na 
opa né stran  D5. 

 Plze : na parkovišti vn  centrálního autobusového nádraží p ed hlavní budovou SAD (Husova ul.). 
 Jihlava: pumpa ÖMV na dálnici D1 ve sm ru na Brno p ed sjezdem Jihlava (km 111), zp t na druhé 

stran  D1. 
 Brno: nezajíždíme do centra! Stavíme na pump  u OD Tesco (1. pumpa po odbo ení z D1 sm r na 

Mikulov, u OC Futurum). 
 Bratislava: po vzájemné dohod  u dálni ní pumpy – po dohod  s garantem zájezdu. 
 Hradec Králové: p ed nádražím D u informa ní tabule autobus . 
 Náchod: p ed nádražím D. 
 Olomouc: u OD Tesco v pr myslové zón  na p íjezdu od Prahy. 
 Ostrava: parkovišt  u Domu kultury m sta Ostravy (poblíž autobusového nádraží, ulice 28. íjna). 
 Rožnov p. Radhošt m: u hotelu Eroplán na odbo ce do Frenštátu p. Radhošt m. 
 Jablonec n/N: u budovy hlavního vlakového nádraží. 
 Turnov: hlavní vlakové nádraží. 
 Mladá Boleslav: erpací stanice ÖMV v Ji ínské ulici u Intersparu. 
 Ústí n. Labem: p ed hlavním nádražím D 
 Po dohod  lze p istoupit i jinde na trase, pokud to lze s ohledem na p edpis AETR.  

ležitá upozorn ní: 
Zvolené nástupní místo prosím v as oznamte CK (písemn  na cestovní smlouv , telefonicky i osobn  
v prodejní kancelá i); neu iníte-li tak, budeme p edpokládat, že nastoupíte v Praze. V p ípad  ne ekané-
ho zdržení p i cest  na místo srazu toto oznamte na telefonní ísla uvedená v podrobných pokynech, 

ípadn  se snažte sami dopravit na místo dalšího srazu. 

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA 
Bližší informace ke konkrétní zemi m žete nalézt v p íloze Podrobné pokyny. Obecn  u evropských zá-
jezd  platí, že pot ebujete pouze cestovní pas platný alespo  po dobu trvání vaší cesty v zahrani í, nebo 
do zemí EU a zemí Schengenského prostoru jen ob anský pr kaz typu identifika ní karty (pouze se stro-
jov itelnými údaji). 

ti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Nejnov jší informace naleznete na 
www.mzv.cz . 
Držitelé jiných než eských pas  zodpovídají sami za zajišt ní p ípadných víz. 

PR VODCI 
Se zájezdem jezdí zpravidla dva pr vodci, z nichž minimáln  jeden hovo í jazykem b žným v dané zemi. 
Budou vás doprovázet i p i turistickém programu.  

i menších skupinách nebo v p ípadech, kdy v jednom busu jedou spole  cyklisté i „p šáci“, má kaž-
dá mutace programu svého pr vodce. 
Pr vodci na našich zájezdech mají pot ebnou kvalifikaci pro jejich vedení. Mnozí z nich jsou nap . absol-
venty Školy sport  a pobytu v p írod  p i CK Adventura, která je státem akreditovaným st ediskem, které 

že vydávat osv ení, na jehož základ  pr vodce získá licenci. 
Vlastní organizace dne bude vyplývat z momentálních podmínek souvisejících s trasou a množstvím 
spole ných zastávek. Pokud si budete chtít ud lat áste  vlastní program, konzultujte to s vedoucím, 

http://www.adventura.cz/
http://www.mzv.cz/
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který vám poradí p i výb ru trasy. Zpravidla hlavní vedoucí jede trasu zájezdu opakovan  a pomocník se 
jí u í. Role pomocníka spo ívá v tom, že pomáhá hlavnímu vedoucímu s organizací a zajiš ováním pro-
gramu. Z toho vyplývá, že pomocník nemusí vždy znát odpov  na vaše dotazy a nenese takový díl od-
pov dnosti za pr h zájezdu.  
Zajišt ní maximální bezpe nosti ú astník  je hlavním úkolem vedoucích i instruktor . Nelze jej však plnit 
bez vaší spolupráce. Proto vás žádáme, abyste se na našich zájezdech chovali ohledupln  a vst ícn  i 
k ostatním ú astník m, ímž sami p isp jete k hladkému a pohodovému pr hu celého zájezdu.  

STRAVOVÁNÍ 
Up esn ní vždy v podrobných pokynech ke konkrétnímu zájezdu. 

DOPORU ENÉ VYBAVENÍ 
Oble ení: Je t eba si vzít oble ení, které vás spolehliv  ochrání po celou dobu, kterou strávíte venku. 

že být velmi horko nebo naopak pršet, ve v tších výškách m že i v lét  sn žit. Je t eba vzít i náhradní 
oble ení pro p ípad zm ny po así nebo propocení. Oble ení musí sed t a nem lo by vám p ivodit zdra-
votní potíže – od rky, opruzeniny apod. Doporu ujeme moderní materiály, nap . z  tkaniny Moira nebo 
klasická Merino vlna, elastické podšité kalhoty, nepromokavé prodyšné bundy z Gore-texu apod. U zá-
jezd  sm ujících do oblastí s p edpokládanými v tšími srážkami a chladem pamatujte na dostate né 
množství rezervního oble ení a jeho kvalitu. 
Obuv: pevná kotníková trekingová obuv, m žete využít i návleky na boty 
Vybavení na tábo ení u stanových zájezd : Stan nejlépe lehký, skladný a nepromokavý, spací pytel 
odpovídajících tepelných vlastností a karimatka. U zájezd  bez stravování nebo tam, kde jsou plánovány 
vícedenní p echody, m žete pot ebovat i cestovní va , kempinkové nádobí, nádobu na vodu apod. 
Ostatní vybavení: vhodná pokrývka hlavy, malý bat žek, teplé oble ení v etn  rukavic (zejména 
u zájezd  do horských oblastí), plášt nka nebo nepromokavá souprava, nepromokavý kryt na batoh, 
náhradní boty odolné proti vod . 

zné: Platný cestovní doklad, peníze, osobní lékárni ka, toaletní papír, hudební nástroj, zvýraz ova  
(kv li map ), sirky, svítilna a p ípadn  náhradní baterie, n ž s otvírákem, slune ní brýle s UV, krém na 
opalování 
Vybavení m žete rovn ž konzultovat i zakoupit u našich partner  – specializovaných outdoorových ob-
chod : 

 Hanibal sport, Korunní 16, Praha 2 (nejbližší outdoorový obchod od Adventury) 
 Hudysport, sí  prodejen, www.hudy.cz 
 Rock point, sí  prodejen, www.rockpoint.cz 

Kompletní seznam našich partner  naleznete na www.adventura.cz – v etn  výše slev, které na vybra-
ných místech m žete uplatnit s kartou klienta Adventury. 

ZAVAZADLA 
Nejlepší je si všechny v ci zabalit do pevných uzavíratelných tašek, kufr  nebo batoh . Jídlo se dá zaba-
lit do pevné p evázané krabice, která se po vyprázdn ní vyhodí. 
Velká zavazadla budou cestou nep ístupná; jídlo, osobní doklady, peníze a jiné cennosti i v ci na cestu si 
dejte do p íru ního zavazadla. 
Upozorn ní: Autobusy a vleky nesm jí být z bezpe nostních d vod  p et žovány a jsou policií namát-
kov  p evažovány. P etížený bus nebo vlek je pokutován a p i p ekro ení váhy nad 10 % odstaven na 
silnici, na hranicích vrácen zp t. 
Naléhav  vás žádáme, abyste rozumn  šet ili váhou a velikostí zavazadel. Ze zkušeností víme, že v tši-
na lidí si vozí zna nou ást jídla zp t dom . Pitná voda je zpravidla po celé trase dostupná, nebo si ji 

žete všude koupit balenou za stejnou cenu jako doma. Pivo a nealko v autobusu zajiš uje do-
pravce.  
Z t chto d vod  bude neúm rné množství tekutin a potravin z p epravy vylou eno. Vyhrazujeme si právo 
ješt  p ed odjezdem zvážit zavazadla každému z ú astník  a p ijmout do p epravy maximáln  15 kg na 
osobu u polopenzových zájezd  „pod st echu“ a 20 kg u ostatních (mimo kolo a jeho dopl ky). V te, že 

http://www.hudy.cz/
http://www.rockpoint.cz/
http://www.adventura.cz/
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do tohoto limitu se každý pohodln  a s rezervou vejde. Doufáme, že toto opat ení p ijmete 
s pochopením. 

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPE ENÍ 
Programu se každý ú astní na vlastní nebezpe í. Po ítáme s tím, že každý z vás bude mít osobní lékár-
ni ku minimáln  s následujícím obsahem:  

 lék na teplotu (Paralen), lék na bolest (Ibuprofen) 
 léky na st evní potíže (Endiaron a živo išné uhlí) 
 lék na alergickou reakci (Zodac nebo Zyrtec) 
 desinfekci (Jodisol) 
 náplast - cívka a náplast - polštá ková 
 obinadlo elastické (6 cm), obvaz hotový  
 um lé stehy (steri-strip), sterilní polštá ky (10x10cm) 
 resuscita ní rouška, rukavice 
 izotermická fólie 
 léky, které pravideln  užíváte 

Uvád né léky v závorkách jsou jen p íkladem, samoz ejm  m žete volit jakékoliv jiné zna ky se stejnou 
inností. 

POJIŠT NÍ 
Cena zájezdu zahrnuje balí ek cestovního pojišt ní a zákonné pojišt ní pro p ípad úpadku CK. Oba 
tyto druhy pojišt ní má CK ADVENTURA zajišt no u pojiš ovny UNIQA.  
Balí ek cestovního pojišt ní v hodnot  33 K /den zahrnuje: pojišt ní lé ebných výloh, asisten ní 
službu, úrazové pojišt ní, pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví a v ci t etí osoby a pojišt ní storna 
zájezdu. Toto pojišt ní kryje i rizika spojená s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájez-
dech – tzn., že není nutné uzavírat speciální sportovní p ipojišt ní!  
Karti ku s íslem pojistky a vaším jménem obdržíte p i odjezdu od pr vodce. 
Rozsah tohoto pojišt ní: pojišt ní lé ebných výloh – pln ní až do výše 3 000 000 K ; pojišt ní asis-
ten ních služeb – do 3 000 000 K ; pojišt ní smrti následkem úrazu – do 300 000 K ; trvalých následk  
úrazu – do 600 000 K ; odpov dnosti za škodu – do 5 000 000 K ; pojišt ní storna zájezdu – 80 % ze 
stornovacích poplatk  do max. ástky 25 000 K , pojišt ní zachra ovacích náklad  - do 500 000 K . (Po-
jišt ní storna se vztahuje na zrušení zájezdu z d vodu vážného akutního onemocn ní nebo úrazu, smrti, 
závažného násilného trestného inu i p i podstatné škod  na majetku z d vodu živelní události.) 
V p ípad , že budete mít zájem o více informací, pošleme na vyžádání leták se Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro cestovní pojišt ní, které zárove  naleznete i na našich webových stránkách. 
Když budete nuceni využít služeb léka e na míst , vždy ukazujte karti ku s íslem pojistky a 
s kontaktem na asisten ní službu, kterou dostanete p i odjezdu od pr vodce! Nezapome te zavolat i na 
asisten ní službu a oznámit jí vaše zran ní nebo d vod návšt vy léka e, aby v p ípad , že vám dopo-
šlou fakturu za služby, o této záležitosti pojiš ovna v la a dala se úhrada u ní nárokovat. Doporu uje-
me s sebou mít i kartu domácí zdravotní pojiš ovny, která je opat ena znakem Evropské unie. Obvykle to 
zjednoduší procedury ohledn  p ípadného placení zákrok  na míst  po úraze. 
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Internetový zpravodaj Na cestách 
Zaregistrujte se k odb ru našeho celoro ního internetového zpravodaje Na cestách. Najdete v n m ak-
tuální tipy na výhodný nákup zájezd , ale i celou adu zajímavostí a novinek. www.adventura.cz/na-
cestach/nejnovejsi  
 

 jste kdekoliv, setkáme se na facebooku!  
Sdílejte své zážitky a fotografie z cest s námi prost ednictvím našich facebookových stránek 
www.facebook.com/adventura.cz  
 
Exotické Silvestry  
Nabízíme vám p íležitost utéci ze silvestrovského a v n kterých p ípadech i p edváno ního shonu, oh át 
se uprost ed zimy pod jižním sluncem i využít sváte ních dní pro úsporu dovolené. Nabídku silvestrov-
ských zájezd  naleznete na našem specializovaném webu. Nov  v této nabídce naleznete i n kolik cyk-
listických zájezd . www.exotickesilvestry.cz  
 
Karta klienta  
Každý, kdo tráví svoji dovolenou na zájezdech s Adventurou, se m že stát držitelem Karty klienta Adven-
tury. M žete s ní nakupovat zboží a služby u našich partner  s výraznou slevou. Protože našich partner  
neustále p ibývá, doporu ujeme vám sledovat jejich aktuální seznam na www.adventura.cz
 

 

http://www.adventura.cz/na-cestach/nejnovejsi
http://www.adventura.cz/na-cestach/nejnovejsi
http://www.facebook.com/adventura.cz
http://www.exotickesilvestry.cz/
http://www.adventura.cz/
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