Informace k zájezdu
Monatour a. s., Na Hradbách 127, Kolín

HTOP Cartago Nova *** - busem

www.monatour.cz, monatour@monatour.cz

(letovisko Malgrat de Mar)

Monatour Kolín: Pražská 165, tel: 321 718 171

v termínu 7.6.- 16.6.2019
pro cestující: ZŠ Vodičkova, Praha 1

Milí klienti,
velice nás potěšilo, že jste si vybrali zájezd z nabídky naší cestovní kanceláře a děkujeme za důvěru, kterou jste nám
prokázali. Věříme, že si Váš zájezd užijete přesně podle svých představ a vrátíte se zpět plní nevšedních zážitků. Tento
dokument slouží jako komplexní odbavení k Vašemu zájezdu, proto ho prosím pečlivě uschovejte.

Odjezdové místo:
09:15 hod

Praha – metro Černý Most (bus zastávka u stanoviště taxi na hlavní silnici směr z centra/
vedle lávky k Makro)

Doprava je zajištěna luxusním autokarem (WC, video, lednice, minibar – servis, klimatizace, tónovaná skla). Během cesty lze
u řidičů zakoupit studené i teplé nápoje v dostatečném množství za Kč, při večerních zastávkách lze zakoupit i teplé párky
(teplé nápoje a párky jsou určeny ke konzumaci mimo prostor autokaru). Cestou jsou plánovány pravidelné zdravotní
zastávky u dobře vybavených motorestů, kde je možno se občerstvit nebo použít sociální zařízení s teplou vodou na mytí (na
případné občerstvení či použití toalety doporučujeme vzít s sebou přiměřené množství drobných EUR).
Upozornění: Do autokaru je možno vzít jedno větší zavazadlo do úložného prostoru a jedno příruční zavazadlo rozměrů
45x40x15 cm nad sedadlo v prostoru pro cestující. PŘÍRUČNÍ CHLADICÍ BOXY A NADMĚRNÁ ZAVAZDLA JSOU Z PŘEPRAVY
V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ VYLOUČENA! Vyvarujte se přípravy nápojů z koncentrovaných směsí (např. TANG) na palubě
autokaru a taktéž donášení vlastních objemných nápojových lahví (PET) do prostoru pro cestující!
CESTOVNÍ DOKLADY
Cestující včetně dětí musí být vybaveni platným cestovním dokladem. Při cestování v rámci EU je postačující platný doklad
totožnosti, pro občany ČR je to platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Při cestování mimo EU většina zemí požaduje
platnost cestovního dokladu minimálně 6 měsíců od opuštění cílové země. Informace o podmínkách cestování do
jednotlivých států naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničí www.mzv.cz, v části Státy a území – informace na
cesty, nebo na příslušných zastupitelských úřadech.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí.
KONTAKT NA ŘIDIČE

Pánek Jaroslav : +420 725 950 407

Ubytování

Hotel HTOP Cartago Nova ***
Passeig Marítim, 92, 08380 Malgrat de Mar

Turistická taxa

Stravování

Tel.: +34 937 65 46 50

Autonomní oblast Katalánsko zavedlo v roce 2013 povinnou turistickou taxu, která se platí ve
všech ubytovacích zařízeních v celé oblasti. Tuto taxu hradí všichni klienti starší 16ti let přímo na
recepci hotelu. Taxa se liší podle kategorie ubytovacího zařízení, v hotelu 3* se platí 0,50 EUR/
noc/osoba.
All inclusive - stravování začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu obědem
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Kapesné

Kapesné si účastníci zajišťují sami, doporučená výše na běžné výdaje a nákupy suvenýrů je cca 70 až
100 EUR na osobu + částka na výlety. V místě pobytu lze vyměnit na EUR směnitelnou měnu zemí,
které nejsou členy Evropské unie. Vyměnit lze i české koruny (kurz je však nevýhodný). Pohodlným
způsobem získání EUR měny je použití bankovních karet v četných bankomatech.
Kurz: 1 EUR = cca 26,50 Kč.

Stálý delegát

Andrea Špičáková + 420 725 950 413

Rady od nás pro vás

- pokud s sebou chcete vzít elektrické spotřebiče, vezměte je s plochou zástrčkou
- na hotelových pokojích jsou lůžkoviny, osušky a ručníky, které se nesmí vynášet na pláž; mýdlo
obvykle k dispozici není (vezměte s sebou)
- úklid je prováděn každý den v dopoledních hodinách, toaletní papír je pravidelně doplňován
- chladničky na pokojích nejsou; chlazené nápoje lze zakoupit v hotelovém baru či restauraci nebo v
nedaleké samoobsluze
- v některých hotelech je nutné ovladač na TV zálohovat depozitem (ve výši cca 5 - 30 EUR), který
bude vrácen při odjezdu z hotelu
- u hotelového bazénu jsou lehátka k dispozici bezplatně
- pláže jsou veřejné, bez poplatků; za denní poplatek cca 10,- EUR je možné si vypůjčit lehátko či
slunečník; výhodnější je koupit si v místě pobytu slunečník vlastní (12-16 EUR), který Vám pak
zůstane jako pěkný suvenýr a vzpomínka na Vaši dovolenou
- k ochraně proti spálení vezměte s sebou opalovací prostředky s číslem faktoru nad 10 a sluneční
brýle s UV filtrem; doporučujeme též vzít si osvědčenou PANTENOLOVOU pěnu ve spreji a velice
účinné oční kapky „VISINE“
- pro pobyt na pláži je vhodné vzít si z domu větší osušku či prostěradlo; plážovou rohožku lze velmi
levně zakoupit na místě (cca 2 EUR)
- obuv do vody není potřebná, pro chůzi na rozpálené dlažbě či písku jsou vhodné lehké pantoflíčky
- pohledy koupíte téměř na každém rohu podle velikosti a kvality od 0,40 – 1,00 EUR, známku do ČR
koupíte na poště, v tabáku či na recepci hotelu za 0,75 EUR; na pohled nezapomeňte napsat
REPÚBLICA CHECA, přijde o den dříve než je obvyklé
- do ČR můžete telefonovat z četných tel. automatů na ulici, téměř na každém rohu či z hotelové
recepce; nezapomeňte vytočit +420 a účastnické číslo volaného
- buďte obezřetní na pouliční zlodějíčky a kapsáře, peníze a doklady noste řádně uschované;
vyvarujte se kontaktu s cikánečkami, které Vám na ulici nabídnou karafiáty a požádají o drobný peníz
- vyhnete se tím případnému okradení; zvýšenou pozornost věnujte svým zavazadlům při vykládání z
busu (nakládání do busu)
- na hotelových pokojích nenechávejte větší množství peněz, šperky a jiné cennosti (za ztrátu hotel
neodpovídá), k jejich úschově použijte hotelový trezor (za poplatek cca 10,00 až 20,00 EUR / týden);
v den příjezdu a odjezdu nenechávejte ve společných prostorách k odkládání zavazadel fotoaparáty,
videokamery a jiné cenné věci; za případné ztráty hotel neodpovídá; taktéž si dejte pozor na svá
zavazadla (foto, videokamery atd.) při vykládání z autokaru v den příjezdu
- není vhodné donášet větší množství balených nápojů (PET) na hotelové pokoje!
Pro řešení nestandardních situací, které se týkají autokarové dopravy, volejte: + 420 725 950 405
(pouze v den odjezdu). V ostatních případech nás kontaktujte na pohotovostní lince: +420 724 39 39
39.
Další informace o pobřeží Costa Brava/Maresme (včetně fakultativních výletů) najdete na
http://www.monatour.cz/info

Pohotovostní telefony

Více informací
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