
Pokyny k odjezdu Misano Adriatico – Itálie 

                   

skupina ZŠ Pošepného 
 

Termín: 10.09. - 18.09.2019 
 

 Sraz/odjezd: 10.09.2018   od nákupního stř. Chrpa-Roztyly,  
čas  odjezdu : SRAZ 16:45   - ODJEZD 17:10 HOD!!! 

 
Doprava :  bus: pravidelné zastávky po 3-4 hod. (nápoje možno zakoupit u řidiče za českou měnu)                                                                                                                                                                                                                              

Příjezd do Misana: 11.09. 2019 v dopoledních  hod.mezi 8 - 9 hod. (ubytování od 12 hod) 
V den příjezdu se začíná večeří (cca v 18:00-18:30 hod., upřesní delegátka) 

Odjezd z Misana: 17.09. 2019 cca mezi 16:00-18:00 hod. (vyklizení pokojů do 8:30 hod) 

V den odjezdu strava končí obědem. 

( Kolektivy dětí ZŠ, MŠ, DDM a ČČK mají na cestu zpět balíček stravy) 

Návrat do ČR : 18.09. 2019 v ranních hodinách do místa nástupu. 

V ceně zájezdu je zahrnuto: doprava (autobusem tam i zpět), ubytování , strava – plná penze 

(hotelového typu, vaří český kuchař – (skupiny dětí mají zajištěn pitný režim formou čaje.), 

pláž – lehátka a slunečníky podle počtu osob na pokojích, lůžkoviny a toaletní papír, 

komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno zájezdu, zavazadla.(ztráta /odcizení). 

V ceně zájezdu není zahrnuto:  

 hygienické osobní potřeby,  ručníky, fakultativní výlety (možnost zakoupit v místě pobytu - 

San Marino, výlet lodí, Aquapark, Itálie v Miniatuře, Lachtani v Rimini.  

Nápoje - občerstvení (možno koupit za českou měnu v prázdninovém domě Stella Maris) 

Nezapomenout platný cestovní pas /občanský průkaz! 

 Maximální počet zavazadel na osobu do zavazadlového prostoru je 1 ks (20kg) 

Pojištění: nepojišťovat ! ( v ceně zájezdu je zahrnuto komplexní cestovní pojištění) 

 

Zájezd je pojištěn proti úpadku CK a na storno poplatky.  

Viz: Všeobecné podmínky. 

    

  

Pojištění nezahrnuje - technické věci MP3, mobily, fotoaparáty.... 

Přísný zákaz používání ponorných vařičů a varných konvic na pokojích! 

 

Adresa do Itálie:    Stella Maris, Via Litoranea 42,478 43 Misano Adriatico – Italy 

   tel.č. 0039 0541 612 748 

                                    Monika Petrásková, tel.č. 039 3483 772 785 

 

 

Nepřetržitá služba 24 hodin denně.

Pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby

Cestovní pojištění – tarif K3+

Číslo pojistné smlouvy: 1360500150

Europ Assistance - tel: 00 420 296 333 696
V případě vzniku pojistné události volejte tuto asistenční službu.

Rozsah : Evropa

Pojištění léčebných výloh: 3 000 000,-Kč   

Pojištění asistenčních služeb: 3 000 000,-Kč

Pojištění smrti následkem úrazu: 150 000,-Kč    

Pojištění trvalých následků úrazu: 300 000,-Kč

a odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby: 1 000 000,-Kč

Pojištění zavazadel (limit na 1ks = 5 000,-Kč): 15 000,-Kč

Pojištění storno poplatků: 80% ze st.popl., max. 15 000,-Kč


