DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTY
1. U odbavení při příjezdu budete potřebovat pobytový voucher, peníze na pobytovou taxu a případně
cestovní pas nebo občanský průkaz (platný minimálně následujících šest měsíců od nástupu na dovolenou).
2. Vaše apartmány a hotelové pokoje budou v den zahájení pobytu připravené k nastěhování od 16:00 hod.
Na místě příjezdu, v agentuře Macrinum (Viale Tevere 41 - rezidence Green Marine), Vás budou očekávat
česky mluvící delegáti. Úřední doba v příjezdový den je 8:30 – 12:30 a 15:30 – 19:30 hod.
3. Zájemce o námi pořádané výlety upozorňujeme, že se hradí v eurech, výjimečně v českých korunách.
4. České koruny lze vyměnit za eura pouze ve větších městech (Pescara nebo Řím).
5. S sebou si nezapomeňte: ručníky, osušky, utěrky, povlečení, zápalky, ostrý nůž, saponát na nádobí a
toaletní papír.
*Netýká se hotelových klientů.
6. Povlečení lze zapůjčit na místě za 10 EUR/osoba/pobyt a ručníky za 5 EUR/osoba/pobyt. V Itálii se
používají dvojdeky a francouzský typ stlaní (prostěradla a deky).
*Netýká se hotelových klientů.
7. V apartmánech nejsou elektrické spotřebiče, jako je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, toustovač
nebo fén. Do standardního vybavení patří lednice, plynový/elektrický sporák. Televize a pračka jsou na
vyžádání.
8. Elektrické zásuvky jsou v Itálii použitelné pouze pro spotřebiče s plochými koncovkami, pro ostatní typy je
nutná redukce, kterou lze zakoupit v místě pobytu.
9. Malá zvířata jsou ve všech rezidencích a v hotelu Sette note po dohodě povolena (nutno hlásit předem), v
hotelu Playa nikoliv.
10. Plážový servis k apartmánům doporučujeme objednat předem. V období od 13. 6. - 5. 9. 2014 stojí
standardní balíček (slunečník + dvě polohovací křesílka, v zadních řadách pláže) na jeden apartmán 30
EUR. V období 23. 5. - 13. 6. a 6. 9. – do konce sezóny 2015 je tento balíček ZDARMA (konec sezóny určuje
majitel pláže, servis v tomto období nelze zaručit).
11. Speciální požadavky negarantujeme (např.: výhled na moře, parkovací místo).
12. Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.
13. V místě pobytu je česky mluvící delegát, který je klientovi denně k dispozici.

