Letecká doprava

Praha, Brno, Ostrava a Pardubice

Ve spolupráci s renomovanými tuzemskými leteckými společnostmi jsme pro Vás připravili letecké
zájezdy z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic do destinací: Černá Hora, Albánie, Bulharsko, Turecko,
Řecko (Chalkidiki) a na řecké ostrovy Thassos, Korfu, Krétu, do Chorvatska a na Severní Kypr. Letecká
přeprava do jednotlivých destinací je zajišťována
prostřednictvím charterových nebo linkových letů
společností, a to převážně letadly Airbus 320-32
a Boeing 737. Letecké společnosti zajišťující leteckou
přepravu splňují nejen přísná kritéria pro bezpečnost, ale také naše vysoké nároky na standard služeb
a péči o klienty.
Časy odletů a příletů, jakož i informace o letecké
společnosti, jsou vždy součástí odbavení, které je
zasíláno před Vaším odletem na dovolenou.
Všechny lety jsou naší cestovní kanceláří předem
smluvně dohodnuté a uhrazené.

Pokyny k odjezdu

Autokarová
doprava z celé ČR

Autokarová doprava je zajišťována prostřednictvím
renomované společnosti Arriva MORAVA a.s.
kvalitními, moderními, klimatizovanými autokary
splňujícími veškeré předpisy dle norem Evropské
Unie. Arriva MORAVA, a.s. je držitelem certiﬁkátu ISO od r. 2000. Přesná místa v autokaru nelze
předem rezervovat. Na osobu je povoleno přepravovat maximálně jedno zavazadlo o hmotnosti
15 kg v úložném prostoru a malé příruční zavazadlo
ve vnitřní části autokaru. Autokarová doprava je zajišťována do pobytových míst v Chorvatsku, Černé
Hoře a Albánii a probíhá nonstop s hygienickými
přestávkami. Odjezdy autokarů zpět do ČR bývají v
podvečerních nebo večerních hodinách, a to z důvodu povinného odpočinku řidičů dle stanovených
zákonných předpisů.

Voucher – ubytovací
poukaz

Individuální doprava

Pro řízení motorového vozidla v zahraničí doporučujeme mezinárodní řidičský průkaz. Každé vozidlo
musí být vybaveno osvědčením o technické způsobilosti. Povinností vybavení vozidla je výstražná
vesta. Zelená karta – mezinárodní doklad o platnosti povinného ručení na území cizího státu. Rodiny
s dětmi musí mít pro všechny děti ve věku do 12
let bezpečnostní sedačku. Doporučujeme dodržovat dopravní předpisy. Bližší informace naleznete
na straně 21 nebo na www.kovotour.cz. Při vlastní
dopravě začíná zájezd o den později a končí o den
dříve než jsou termíny u autokarové dopravy (termíny uvedené v cenových tabulkách). Po příjezdu do
ubytovacího zařízení se můžete ubytovat sami na základě ubytovacího poukazu, bez asistence delegáta.

Kombinovaná doprava
do Černé Hory a Albánie
patří pro cenovou výhodnost a pohodlnost k oblíbenému způsobu dopravy. Naše CK vám nabízí tento
typ dopravy v daných termínech (v květnu a v září)
v Černé Hoře a Albánii. Jedná se o kombinaci autokar-letadlo nebo letadlo-autokar.

Vlakem do Černé Hory
Přímé spojení až do místa Vaší dovolené
v Sutomore!
Praha – Brno – Podgorica – Sutomore – Bar

Pokyny k odletu či odjezdu jsou zasílány převážně
e-mailem na adresu smluvního prodejce, pokud
není dohodnuto jinak (např. osobně v cestovní
kanceláři nebo na adresu cestujícího). Pokyny jsou
zpravidla zasílány 5-7 dní před začátkem pobytu.
U pobytů zakoupených na last minute je doba kratší.
Letenky nejsou klientům zasílány, jelikož letenka
je hromadná. U každého odletu je vždy na letišti
přítomen v odbavovací kanceláři KOVOTOUR PLUS
s.r.o. pracovník naší cestovní kanceláře.
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Voucher je součástí pokynů, které jsou zasílány
převážně prostřednictvím e-mailu. Překontrolujte
si, prosím, veškeré údaje a služby uvedené na něm,
zda souhlasí se službami, které jste si při podpisu
smlouvy objednali. V případě nesrovnalostí kontaktujte přímo KOVOTOUR PLUS s.r.o. nebo smluvního
prodejce. Do voucheru není dovoleno nijak zasahovat či jej přepisovat.

Do Černé Hory se nejpohodlněji dostanete přímými vozy, které jsou v letní sezóně zařazeny
do vlaku EC 272/273 Avala, jenž spojuje Prahu s Budapeští a Bělehradem. Přímé vozy jedou do Podgorice, Sutomore a Baru od poloviny června do začátku září a jsou vypravovány
dle ČD v úterý, středu, pátek a v sobotu. Jízdné
z Prahy do Baru a zpět 7840 Kč/2 os., příplatek za
lůžko číní 500 Kč oběma směry. Doba jízdy je cca
30 hodin.
Poznámka: Informace k vlakové dopravě byly známy v době vydání
katalogu a jsou orientační. Aktuální informace získáte u naší cestovní kanceláře nebo u Českých drah.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.

Vaši delegáti
Nejen ve všech klubových střediscích KOVOTOUR
PLUS s.r.o. Vám budou k dispozici zástupci naší
společnosti - delegáti cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS. Tito Vám vyjdou ve všech možných
záležitostech vstříc a učiní vše pro Vaši spokojenost.
U delegátů si můžete rovněž zakoupit fakultativní výlety. Delegáti Vám také podají informace o výhodách
spojených s „Klubem KOVOTOUR PLUS“, které lze
v daném středisku využít. V případě Vašeho zájmu
Vám delegát zajistí prodloužení pobytu, kdy úhradu
provedete přímo u delegáta. Naši delegáti jsou Vám
ve většině pobytových míst k dispozici v určené návštěvní hodiny ve Vašem ubytovacím zařízení nebo
v kanceláři. Mimo návštěvní hodiny je v nutných
případech budete moci kontaktovat telefonicky na
číslech uvedených na informačních tabulích/knihách. V místě pobytu je vždy informační tabule nebo
informační kniha, kde naleznete veškeré potřebné
informace.

Klub PLUSÍČKO Dovolená
pro Vaše děti i pro Vás…

Klubové hotely
a komplexy pro Vás

dětmi, kteří se věnují dětem s velkým zaujetím. Zkušený animátorský tým zcela jistě Vašim dětem zpříjemní pobyt u moře a věříme, že Vaše děti se určitě
nudit nebudou. Navíc se do dětských programů a
her v Klubu Plusíčko můžete zapojit i Vy společně s
Vašimi dětmi. Všechny programy pro děti jsou připravovány a koncipovány tak, aby maximálně zaujaly
všechny děti, aby si čas strávený v Klubu Plusíčko
pořádně užily a aby se tak cítily na své dovolené
se svými rodiči či prarodiči šťastně a spokojeně…

Klubové hotely a komplexy
KOVOTOUR PLUS pro Vás
Toužíte prožít dovolenou plnou zábavy, pohybu a relaxace?

Odpočiňte si na dovolené a svěřte své děti či vnoučata do naší péče v rámci Klubu Plusíčko, který
funguje ZCELA ZDARMA! Dětský Klub Plusíčko je
otevřen po celou sezónu, od 20.06.-12.09.2015 a
nabízí denní i večerní programy. Klub Plusíčko
se každoročně setkává s obrovským zájmem všech
dětí, protože zde zažijí spoustu zábavy a také poznají
nové kamarády. V klubových hotelech KOVOTOUR
PLUS jsme připravili pro Vaše ratolesti speciální
program pod vedením zkušených animátorů. Děti
si zcela určitě přijdou na své, najdou zde zábavu v
průběhu celého dne, jsou pro ně nachystány pestré
animační programy, báječná dobrodružství, soutěže, hry, dětské diskotéky, karneval a další milá
překvapení. Služby Klubu Plusíčko mohou využívat
všechny děti od 4 do 14 let. Animátorky a animátoři jsou zkušení pracovníci, specializovaní na práci s

Hlavním cílem našich klubů je zpestření Vaší dovolené a dovolené Vašich dětí o zábavné sportovní a
relaxační aktivity pod vedením zkušených animátorů
a profesionálních trenérů. Služby Klubu KOVOTOUR
PLUS jsou poskytovány ZCELA ZDARMA. Kluby KOVOTOUR PLUS a jejich program je určen pro všechny věkové kategorie. V průběhu celého dne má pro
Vás český animační tým připravené animační programy a soutěže s cílem maximální spokojenosti
na Vaší dovolené. Animační programy jsou velmi
bohaté, plné sportu, her, soutěží a dalších aktivit.
Rodiče jistě přivítají i chvíli svého úplného volna, pokud svěří své děti do spolehlivých rukou animátorů
v rámci dětského klubu Plusíčko. Jsme velmi rádi,
že zájem Vás, našich klientů, o dovolenou v klubových komplexech je obrovský, a proto jsme pro
rok 2015 počet těchto klubových komplexů rozšířili. Mimo „tradiční“ klubové hotely v Černé Hoře,
mezi které patří klubové hotely: hotel Olympic Club
(Ulcinj), Zlatibor Club (Čanj), Korali ALL INCLUSIVE
Club (Sutomore), Savojo (Buljarica), Komplex Ada
Bojana Club, Hotelový komplex Bellevue Club (Ul-

Pro Vaši snadnější orientaci v katalogu:
1/1 – jednolůžkový pokoj
1/2 – dvoulůžkový pokoj
1/3 – třílůžkový pokoj
1/4 – čtyřlůžkový pokoj
1/5 – pětilůžkový pokoj
+1/+2/+3 – přistýlka/přistýlky
S – sprcha nebo vana na pokoji
WC – toaleta na pokoji
B – balkon
M – pokoj na mořskou stranu (toto označení
negarantuje vždy výhled na moře – stínící
stromy, hotely pavilon. typů apod.)

STAP – studioapartmán
PAP – poloapartmán
AP – apartmán
HB – polopenze
BS – bez stravy
BB – snídaně
AI – all inclusive
UAI– ultra all inclusive
LAI – light all inclusive
letecká doprava
vlastní doprava
autokarová doprava

Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/ckkovotourplus

Ubytování
a stravování
cinj), máme pro Vás NOVINKY v podobě nových
klubových hotelů a komplexů v Černé Hoře jako
jsou: hotel a vila Regina - Elena Club (Budva). Velký
zájem je také o klubové hotely v Albánii: klubový
komplex Harmonia, kde je pro Vás připraven hotel
As Club, hotel Ibiza Club a hotel Bonita Club (Durrës). V Bulharsku vstoupíme do čtvrté úspěšné
sezóny s klubovým hotelem Amfora (Slunečné pobřeží) a ještě se v roce 2015 můžete těšit na klubové
all inclusive hotely na Krétě v Bali - hotel Talea
Beach, na Korfu v Agios Georgios v hotelech Golden
Sands a Blue Sea a v Turecku v Side v hotelovém
komplexu Adora Beach. Klubový program je Vám
dále k dispozici v Chorvatsku v hotelovém komplexu
Rivijera Club, hotel Dramalj Club (Crikvenica).
Klub KOVOTOUR PLUS přináší nejen bohatou
nabídku sportovního a kulturního vyžití, ale také
spoustu výhod a příjemných překvapení pro Vás.
Program klubových hotelů probíhá po celou sezónu
v termínu 20.06.-12.09.2015.

Stravování

KOVOTOUR PLUS s.r.o. pro Vás přichystala širokou nabídku ubytování s vlastní stravou, snídaní, polopenzí, plnou penzí, light all inclusive i all
inclusive. U stravy formou polopenze (snídaně,
večeře) je nutno počítat s tím, že v ceně večeří
nejsou zahrnuty nápoje (pokud není určeno jinak)
a tyto je pak možno zakoupit přímo na místě u
obsluhy. Úroveň podávání stravy formou all inclusive odpovídá zvyklostem a kategorii hotelu. Jeho
rozsah je dán pravidly hotelu a popis naleznete
u každé ubytovací kapacity s touto službou. Časový
rozsah této služby závisí na každém z ubytovacích
zařízení. V ceně all inclusive je zahrnuto nejen stravování a pitný režim po celou dobu Vašeho pobytu,
ale také další služby, které jednotlivá ubytovací střediska nabízejí. Rozsah stravování ALL INCLUSIVE,
LIGHT ALL INCLUSIVE a ULTRA ALL INCLUSIVE je
vždy popsán u příslušného hotelu.

Fakultativní výlety
V destinacích nabízíme možnost zakoupení fakultativních výletů, a to v České republice nebo až v
místě pobytu u našeho delegáta v místní měně. Zde
budou také upřesněny jednotlivé termíny konání
daných výletů. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou
pouze orientační a mohou se během roku změnit.
V případě nedosažení minimálního počtu účastníků
výletu se zaplacená cena vrací zpět, a to v plné výši.
Symbol, kterým vyjadřujeme náš názor na kategorii ubytování a kvalitu poskytovaných služeb.
Počtem lodiček jsme vyjádřili celkový dojem
z jednotlivých zařízení, přičemž při našem hodnocení bereme v úvahu následující kritéria: kvalita ubytování a pestrost služeb, celková poloha, bohatost stravy, doplňkové
služby. V ubytovacích zařízeních hotelového typu (pavilón,
vilka, depandance, bungalov) při kategorizaci bereme v
úvahu také služby centrálních budov a rekreačního areálu
jako celku. Upozorňujeme, že toto naše hodnocení nemusí
vždy odpovídat oficiální kategorii používané v zahraničí.
Jedna lodička – takto označené kapacity jsou jednoduché a
standardního typu. Se stoupajícím počtem (max. 5) lodiček
uvedených u jednotlivých kapacit stoupá úroveň poskytovaných služeb.
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