
 
 
 

ODJEZDOVÉ POKYNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Bibione - autobusová doprava 

 
ODJEZD Z ČR: 
Středa 6.5.2009:  19:30 Lány - autobusová zastávka na náměstí.  

20:15 Kladno Sítná - autobusová zastávka u  „Kokosu“ – směr Praha 
Příjezd do Bibione  - čtvrtek 7.5.2009 cca v 9:00 
 
 
SRAZ / ODJEZD Z ITÁLIE / NÁVRAT DO ČR: 
Neděle 10.5.2009: Bibione cca 8:00. Příjezd do ČR cca ve 20:00 
 
ZAVAZADLA: 
Zavazadla si vezměte skladná, nejlépe měkké tašky, v žádném případě ne krosny s kovovou konstrukcí. Autobus přijede co 
nejblíže k ubytování, takže nemusíte mít žádné obavy z jejich nepříjemného přenášení.  
 
PŘÍJEZD / KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Ubytování začíná po příjezdu, nejdříve však od 10,00 hodin.  
Ubytování zajišťuje zástupce CK. Ještě před samotným rozvozem k apartmánu se, prosíme, zastavte v naší kanceláři, kde Vám 
budou sděleny důležité informace k pobytu. Zároveň Vás požádají  o vyplnění policejní přihlášky a zaplacení kauce za apartmán.  
 
adresa: Piazzale City, Condominio RENO, Bibione 
telefon na delegáta CK: 0039 0431 43 00 11; 0039  340 6291634 
 
telefon na službu CK v ČR: +420 608 731 141 (v případě nedostupnosti pak +420 777 333 253 či +420 603 827 027) 
 
ÚŘEDNÍ HODINY DELEGÁTA CK: 
sobota                     7,00 až 13,00 a 14,30 až 21,00, 
neděle                     9,00 až 12,30 a 16,30 až 19,30, 
pondělí až pátek      9,00 až 12,00 a 16,30 až 19,30 (v období od 23.05. do 26.09.), 
                               10,00 až 12,00 a 17,00 až 19,00 (v období od 24.04. do 22.05.). 
 
POJIŠTĚNÍ: 
Pojištění je uzavřené naším prostřednictvím a při odbavení u autobusu dostanete „kartičku pojištěnce“ a základní informační 
brožuru, které si pro případ eventuelních pojistných událostí pečlivě uschovejte.  
 
UPOZORNĚNÍ: 
Před nástupem na ubytování bude vybírána kauce ve výši 50 € či 1.500 Kč / apartmán, která bude při jeho předání v 
neporušeném stavu v den odjezdu vrácena zpět. Jediným dokladem, na základě kterého budete ubytováni a na základě kterého 
Vám budou poskytnuty i veškeré objednané služby, je poukaz (voucher) CK Nev-Dama. Při příjezdu je také potřeba vyplnit 
policejní přihlášku, která je nutná k Vaší registraci v místě pobytu. Na této přihlášce se vyplňuje mj. i číslo cestovního/osobního 
dokladu. Mějte je, prosíme, po ruce. Agentura si vyhrazuje právo provést v případě nepředvídatelných událostí výměnu 
rezervovaného apartmánu za apartmán stejné nebo vyšší kategorie. 
Doporučujeme si před odjezdem pořídit kopii cestovního/osobního dokladu účastníka, kterou použijete v případě ztráty/odcizení 
dokladů. 
 
UBYTOVÁNÍ: 
Při prvním vstupu do bytu je nutné zapnout ledničku, jistič na stěně za dveřmi, jistič bojleru v koupelně (nebo před koupelnou) a 
otevřít plynovou bombu (uzávěr je na vrchu bomby, ze strany je regulační kohout, který je již nastaven). Plynovou bombu na noc 
vždy zavírejte. 
Po převzetí klíčů Vás žádáme o kontrolu apartmánu, kde musí být následující základní vybavení: 
1) deky a polštáře podle počtu lůžek (v každém apartmánu je jedna manželská dvoudeka) 
2) základní vybavení kuchyně podle počtu lůžek: 

a) talíře hluboké, mělké, dezertní, kompletní sada příborů, 
b) velké a malé šálky + podšálky, 
c) hrnce 2 - 5 ks různých typů dle velikosti apartmánů, 1 pánev, naběračka, otvírák na lahve a konzervy, překapávač kávy,  

        nůž,… atd. 
V případě zjištění nedostatků v základním vybavení je nutné do 24 hodin tyto nedostatky ohlásit. V opačném případě se 
považuje vybavení za kompletní. Při zpětném předávání apartmánu je klient povinen uhradit chybějící, případně zničené věci ze 
základního vybavení.  
V průběhu Vašeho pobytu je nutné veškeré závady apartmánu a požadavek na výměnu plynové bomby nahlásit v kanceláři 
v úředních hodinách. Plynové bomby se vyměňují denně od 10,00 do 12,00 a od 17,00 do 19,00 hodin, v neděli pouze 
v dopoledních hodinách. Před ohlášením výměny se přesvědčte, zda je bomba skutečně prázdná (ventil na vrchu bomby musí 
být otevřený směrem doleva). Zbytečná žádost o výměnu plynové bomby je z italské strany penalizována částkou 20 €.  
Nezapomínejte, prosím, větrat, vlhkost vzduchu způsobuje plíseň v bytech. Deky a ochranné potahy matrací je zakázáno 
vynášet z bytu. Nevhazujte odpadky do záchodu (novinový papír, hygienické vložky apod.). Zvlášť upozorňujeme na to, že se 
žaluziemi je nutno manipulovat pouze pomocí popruhu u okna a nikdy ne silou. 
Při ztrátě klíče apartmánu musíte uhradit výměnu celého zámku v ceně 20 €. 
 



Apartmány nejsou vybaveny ložním prádlem. Přivezte si proto ložní prádlo na každé obsazené lůžko (prostěradlo, povlečení na 
polštář a deku). V každém apartmánu je jedna manželská dvoudeka. Každé lůžko je vybaveno 1 polštářem, 1 dekou 
jednoduchou nebo širokou manželskou a povlakem matrace. (Nejedná se o prostěradla, Italové povlékají z hygienických důvodů 
dvakrát). Ložní prádlo si lze vypůjčit na místě za poplatek 200 Kč / komplet. Je možné si vzít také jen vlastní prostěradlo, 
povlečení polštáře a deku na přikrytí nebo spací pytel. 
Nezapomeňte rovněž na všechny hygienické a toaletní potřeby, ručníky, utěrky, osušky, toaletní papír, zápalky, čistící a mycí 
prostředky, hadr na podlahu. 
 
PLÁŽE: 
V Bibione platí zákaz volného používání pláže před slunečníky. Bez poplatků je možné používat pouze tu část pláže, která je za 
slunečníky (80 - 200 m od moře).  
 
VÝLETY A DALŠÍ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
Bude upřesněno na místě. 
 
ODJEZD: 
V odjezdový den je nutno předat apartmán. V případě, že nemáte připlacený závěrečný úklid je potřeba apartmán předat 
perfektně uklizený včetně kuchyně (umytý vařič, odmražená a vymytá lednička, umyté a uklizené nádobí) a sociálního zařízení. 
Je také nutné vypnout jističe a plynovou bombu, vynést a vymýt odpadkový koš.  
Po předání klíčů bude provedena kontrola apartmánu pracovníky CK, před odjezdem busu do ČR vám bude kauce vrácena. 
V případě nedostatečného úklidu či jakéhokoli poškození věci je zástupce cestovní kanceláře oprávněn kauci zadržet či její 
adekvátní část. 
Závěrečný úklid si můžete také přiobjednat na místě za poplatek: 700 Kč / typ mono,  900 Kč / typ bilo, 1.100 Kč / typ trilo, 1.300 
Kč / typ quadrilo. 
Odjezd autobusu bude řešen na místě individuálně.  
 

 
 
      Tivoli – místo ubytování 
 
Možnost nákupu potravin 
1 – Diskont ILDI 
2 – Market Momoli 
3 – Market Momoli 
4 – Supermarket A+Q 
5 – Market TOP TEN 
6  - Supermarket KASAMON 
 
¢¡ pěší zóna + nákupní zóna 


