
ITÁLIE, APRICA – 28.2.2022 – 6.3.2022 

 

Kontaktní osoba pro přihlášení a veškeré dotazy: 

paní Jiřina Ernestová, mail: j.ernestova@email.cz / mobil: +420 737 678 416 

 

Pobyt v severoitalském regionu Lombardie – APRICA, v hotelu ITALIA v termínu od 

28. února do 6. března 2022 (pět dní lyžování). 

Odjezd z Prahy: 28.2.2022 ve večerních hodinách z parkoviště u Hlavního nádraží, příjezd na 

místo ráno 1.3.2022. 

Uložení zavazadel v připravené místnosti hotelu, rozdání 5–denních skipasů (účastníci musí 

mít 5 EUR na vratnou zálohu), dle vlastního rozhodnutí lyžování nebo odpočinek. Ubytování 

bude možné cca od 14 hod. Prvním jídlem bude večeře. 

 

Odjezd z Aprica: 5.3.2022 ve večerních hodinách, návrat do Prahy 6.3.2022 ráno. Posledním 

jídlem bude snídaně. V den odjezdu je možné lyžovat do odpoledních hodin. Rovněž je možné 

objednat si na vlastní náklady v hotelu oběd (cena cca 5–7 EUR). 

 

Stravování: polopenze včetně nápoje 

- snídaně formou bufetu, 

- večeře o čtyřech chodech (předkrm, hlavní jídlo, salátový bufet, ovoce nebo dezert / 

strava italská); k večeři na stůl zadarmo voda a 0,25 dcl vína na osobu, 

- občerstvení cestou v autobuse. 

 

CK FEDE je pojištěna proti úpadku. Můžete si u ní zakoupit i zdravotní pojištění – 

7 x 45 Kč, (pojišťovna Uniqua), tj. celkem 315,- Kč. V ceně tohoto pojištění je i pojištění proti 

STORNU při neuskutečnění zájezdu v případě nemoci (nutno předložit potvrzení od lékaře). 

CK vydá potvrzení pro pojišťovnu, která stanoví náhradu storna. 

Součástí zdravotního pojištění i připojištění na covid. Pojištění se týká 14 dní v průběhu 

pobytu, tzn. onemocní-li účastník těsně před odjezdem nebo v průběhu pobytu. Nemocný 

covidem musí zůstat v karanténě v Itálii. V žádném případě nesmí odjíždět s ostatními zpět 

do ČR. Pojišťovna hradí případný nucený pobyt v Itálii do výše 10 000 Kč, dále hradí dopravu 

do ČR do výše 10 000 Kč. Budou-li náklady vyšší, je nutná spoluúčast klienta. 

Pozor! Onemocní-li účastník v době pobytu, nemá nárok na vrácení základní ceny zájezdu, 

pojišťovna hradí pouze náklady na léčení. 

Všichni účastníci zájezdu jsou povinni mít uzavřené pojištění i na covid. Dále jsou všichni 

účastníci povinni mít s sebou certifikát o očkování, nebo potvrzení o prodělané nemoci. 

 

Cena zájezdu činí 10 290 Kč a zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi, pětidenní skipas 

a služby delegáta. Cena platí pro dvoulůžkový pokoj, u tří– a čtyřlůžkového pokoje platí tato 

cena za první dvě lůžka, další lůžko je za 9 990 Kč. Máme povolené tři děti do osmi let za cenu 

2 990 Kč. Dětem ve věku od 8 do 12 let se odečítá 400 Kč ze základní ceny. 
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Záloha 3 000 Kč musí být zaplacena nejpozději do 10.12.2021. Doplatek zájezdu musí být 

uhrazen do 5.2.2022. Platby posílejte, prosím, na účet 217400881/0300, variabilní symbol 

200394 (číslo zájezdu), do poznámky uveďte celé své jméno, aby mohla být platba správně 

přiřazena. Budete-li platbu posílat za více osob, napište mi, prosím, mail, ve kterém uvedete 

celkovou částku, kterou posíláte, a vypíšete jmenovitě všechny osoby za které platíte. 

 

Spojení na cestovní kancelář FEDE: 

Na Příkopě 853/1 (pasáž Černá růže I. patro), 110 00 Praha 1 

pevná linka: 224 142 340, mobil: 603 466 390 

paní Yvetta Federici nebo paní Petra Hadlová 

 

Stornovací podmínky: Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od 

cestovní smlouvy o účasti na zájezdu CK FEDE, a to osobně nebo doporučeným dopisem (vždy 

se, prosím, obraťte na mě a zkusíme to vyřešit). Při odstoupení od smlouvy (přihlášení) je 

zákazník povinen uhradit tyto stornovací poplatky za každého účastníka: 

a) nejpozději do 40. dne včetně před zahájením zájezdu 1 500 Kč za osobu, 

b) v rozmezí doby mezi 39. a 29. dnem včetně před zahájením zájezdu 20 % z celkové 

ceny zájezdu za osobu, 

c) v rozmezí doby mezi 28. a 14. dnem včetně před zahájením zájezdu 30 % z celkové 

ceny zájezdu za osobu, 

d) v rozmezí doby mezi 13. až 7. dnem před zahájením zájezdu 60 % z celkové ceny 

zájezdu za osobu, 

e) v rozmezí mezi 6. a 3. dnem před zahájením zájezdu 80 % z celkové ceny zájezdu za 

osobu, 

f) v době kratší než 2 dny před zahájením zájezdu 100 % z celkové ceny zájezdu za osobu. 

 

Závazné přihlášky posílejte, prosím, na mail j.ernestova@email.cz. 

Uveďte celé své jméno, datum narození, adresu bydliště, svůj kontaktní 

mail a pro rychlejší spojení číslo mobilu. 
 

Budu průběžně posílat další informace k zájezdu, které dodatečně dostanu od CK Fede. 

 

Děkuji, Jiřina Ernestová 

mailto:j.ernestova@email.cz

