Cestovní kancelář KRISTOF, s. r. o.
Moskevská 28, 460 01 Liberec
IC: 627 39387, DIC: CZ 627 39387
info@mojeanglie.cz
www.kristof-jazyky.cz

Škola:

Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany

Místo zájezdu:

Adventní Annaberg-Buchholz

Odjezd:

18.12.2019 v 6:45 hod. z Říčan, sraz v 6:30 hod. před školou, prosíme rodiče, aby
neblokovali svými vozy příjezd autobusu

Přistavení busu:

před školu - Komenského náměstí 1280/1, 25101 Říčany, 10-15 min před odjezdem

Doprava:

KRISTOF s.r.o. (www.neobus.cz) – Setra 57 míst
- autobus zahraniční výroby s klimatizací a WC, možnost zakoupení teplých i studených
nápojů za české koruny

Cena zahrnuje:

vstupné do Štoly Markuse Röhlinga (průvodcovaná prohlídka). Doporučujeme teplé
oblečení a sportovní pevnou obuv.

Cena nezahrnuje:

případné další vstupné (max 5 EUR), stravu, kapesné

Předpokládaný návrat: ve večerních hodinách ke škole
Nouzová čísla:

V případě nemoci či jiného problému před odjezdem/v den odjezdu neprodleně
kontaktujte cestovní kancelář na bezplatnou linku 800 138 241, na mobil 602 530 643
nebo na výše uvedený e-mail.

Další:

účastníci mají zřízeno cestovní pojištění Allianz, kartičky Vám předá průvodce v autobuse
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CO NEZAPOMENOUT + POSLEDNÍ INFORMACE
Doprava:

- je-li autobus vybaven bezpečnostními pásy, jsou cestující povinní být jimi připoutáni po celou dobu přepravy.
- převyšuje-li hodnota zavazadla (včetně jeho obsahu) částku 5.000Kč včetně DPH, je nutno tuto skutečnost písemně oznámit
řidičům. V případě ztráty nenahlášeného zavazadla během přepravy, je maximální limit plnění 5.000 Kč
- balíky vod nepřepravujeme
- každé zavazadlo musí být označené cedulkou se jménem a adresou.

Další:

- každý účastník musí mít svůj vlastní cestovní doklad (cestovní pas či Občanský průkaz)

Pojištění:

- kartičky k cestovnímu pojištění vám předá průvodce v autobuse
- Kompletní cestovní pojištění, které jsme vám sjednali u pojišťovny Allianz, začíná platit překročením hranic. Proto je třeba vzít si
s sebou i kartičku zdravotní pojišťovny (VZP apod.), kterou je třeba předložit při případném ošetření ještě na území České
republiky.

Limity a rozsah pojišťovny Allianz:
- léčebné výlohy celkem
- trvalé následky úrazu
- smrt následkem úrazu
- pojištění krádeže/loupeže zavazadel
- odpovědnost za neúmyslně způsobenou škodu – na věci/na zdraví (spoluúčast 3 000 Kč)
Nezapomeňte:

neomezená výše
do výše 400 000 Kč/osoba
do výše 200 000 Kč/osoba
do výše 20 000 Kč/osoba
do výše 1 000 000 Kč/2 000 000 Kč

léky, cestovní doklad, peníze
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