Dôležité cestovné informácie pri ceste autobusom do GRÉCKA
Vážení klienti, prosíme Vás, aby ste si preštudovali a zobrali na vedomie nasledovné dôležité informácie.
Cestovné doklady a víza
Pre občanov Slovenskej republiky platí bezvízový styk a právo voľného pohybu a pobytu. Každý občan SR, vrátane
detí do 5 rokov musí mať vlastný cestovný pas. Občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov môže vycestovať
aj na platný občiansky preukaz. Žiadame Vás, aby ste si skontrolovali platnosť svojho cestovného dokladu.
Platnosť dokladu by mala byť najmenej 3 mesiace od doby návratu z Grécka.
Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa od 1.7.2020 vyžaduje vyplnenie online formulára
(The Passenger Locator Form – PLF) najmenej 48 hodín pred vstupom do krajiny. Vo formulári je potrebné
uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho
pobytu v Grécku. Do 24 hodín po odoslaní formulára dostane každý cestujúci osobný QR kód, ktorý musí byť
predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). Systém (po
vyhodnotení nahlásených údajov) určí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na Covid-19
alebo nie. Testy budú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci budú musieť na výsledok testu
čakať v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo formulári. Elektronický formulár je dostupný na internetovej
stránke https://travel.gov.gr/#/ (odporúčame použiť prehliadač chrome).
https://travel.gov.gr/?fbclid=IwAR3vXpiYvf6OcKzirDcaqaa-0sIxTM3MfwbrXfN2OMM1OiG2fPNPMmOcHc#/

Autobusy sú vybavené chladničkou na studené nápoje (minerálka, pivo, džús...), videom, a väčšinou aj bufetom
na teplé nápoje (káva, čaj, polievka) predávané počas zastávok vodičmi za EUR. Na cestu si zoberte aj drobné
peniaze (HUF,EUR) pre prípad použitia spoplatnených verejných toaletách. WC v autobusoch sú určené na
použitie len v nevyhnutných prípadoch.

Preprava batožiny (podľa podmienok konkrétnej autobusovej spoločnosti).Preprava prenosných chladničiek
je kvôli bezpečnosti a pohodliu pasažierov možná výhradne v batožinovom priestore. Detské kočíky a invalidné
vozíky sa prepravujú zložené v batožinovom priestore. Počas jednej cesty je možné prepravovať rovnako z
bezpečnostných a priestorových dôvodov maximálne 2 kusy, preto každá takáto batožina musí byť nahlásená
vopred v príslušnej CK a uvedená na Zmluve o zájazde. Nasledujúce predmety ako aj nadmerné predmety
dopravca v autobusoch neprepravuje: bicykle, potápačský výstroj, surfy,... a ani živé zvieratá. Prepravca je
oprávnený odmietnuť prepravu osobitného druhu batožiny v prípade, že si ju cestujúci nezarezervoval, a to bez
ďalšej zodpovednosti voči cestujúcemu. Cestujúci je povinný počínať si pri preprave tak, aby nedochádzalo ku
škodám na jeho batožine a je predovšetkým povinný (a) krehké alebo skaze ľahko podliehajúce predmety, (b)
umelecké predmety, (c) šperky, vzácne kamene a kovy, peniaze, dôležité dokumenty, cenné papiere a iné hodnotné
predmety, (d) lieky, kľúče, (e) elektronické zariadenia ako prenosný počítač, mobilný telefón, videokameru,
fotoaparát alebo príslušenstvo k nim, prepravovať ako príručnú batožinu, o ktorú sa má počas celej prepravy starať.
Prepravca nezodpovedá za škody spôsobené cestujúcemu porušením tejto povinnosti.

Preprava potravín - Vzhľadom k sprísneným opatreniam týkajúcich sa prevozu potravín cez Srbsko a
Macedónsko, upozorňujeme klientov, že je prísne zakázané cez tieto štáty prevážať mäso, mäsové a mliečne
výrobky. Všetky takéto potraviny sú pri hraničných kontrolách odobraté a zodpovední klienti sú pokutovaní podľa
sadzieb v príslušnom štáte. Výnimku tvoria potraviny určené na konzumáciu počas cesty.

Poškodenie batožiny - CK Kartago tours nezodpovedá za poškodenie resp. odcudzenie batožiny pri
autobusovej preprave. V prípade, že sa batožina poškodí, resp. je odcudzená, bezodkladne o tom informujte
vodičov. O tejto udalosti spíšte ihneď protokol so zodpovedným pracovníkom, inak nie je možné uplatniť si
u prepravcu alebo poisťovne nárok na odškodnenie.

Organizácia zájazdu - Aj v tejto sezóne je autobusová doprava zabezpečovaná po jednotlivých určených
nástupných trasách na Slovensku novým zvozovým systémom. Ak cez Vaše nástupné miesto neprechádza
konkrétny destinačný autobus, na centrálne prestupné miesto môžete byť dopravovaní iným autobusom,
mikrobusom, prípadne osobným autom pokiaľ počet klientov na konkrétnom nástupnom mieste je 4 osoby a menej.
To isté platí pri ceste späť. Destinačný autobus z centrálneho prestupného miesta odchádza po príchode
posledného zvozového vozidla. Aj keď harmonogram zvozov je pre každé nástupné miesto fixne daný, prosíme
Vás o trpezlivosť v prípade výskytu nepredvídateľných udalostí ako dopravné zápchy alebo uzávery ciest z dôvodu
havárie. Centrálne prestupné miesta na Slovensku a v Budapešti sú vybrané v blízkosti nákupného centra alebo
možnosti občerstvenia.

Zo Slovenska pokračuje trasa cez Maďarsko, Srbsko a Macedónsko (alebo Bulharsko). Pri preprave je nutné
počítať s mimoriadnymi situáciami na cestách a hraničných prechodoch, ktoré môžu viesť k časovým posunom
a ktoré nemôže CK ovplyvniť. Žiadame klientov, aby si sadali výhradne na miesta určené v zasadacom poriadku
umiestnenom na okne autobusu aj keď sú v autobuse voľné aj iné miesta, pretože do autobusu budú pristupovať
aj klienti v iných mestách/krajinách. Zasadací poriadok je vopred určený a nemenný. Dôležité: pri nerešpektovaní
zasadacieho poriadku v autobuse má vodič autobusu právo nepokračovať v ceste, až do momentu, keď budú všetci
účastníci autobusového zájazdu usadení podľa zakúpených miesteniek resp. podľa zasadacieho poriadku.
Dodržiavajte všetky pokyny vodiča, najmä tie, týkajúce sa bezpečnosti počas jazdy a nezabúdajte na pripútanie sa
bezpečnostnými pásmi.
Príchod autobusu do letovísk je plánovaný v ranných hodinách nasledujúci deň.
O presnom čase odchodu autobusu Vás bude informovať delegát alebo iná poverená osoba. Príchod na Slovensko
je predpokladaný v popoludňajších hodinách s možným prestupom do zvozového vozidla (autobus, mikrobus, atdˇ.)

Ubytovanie
Apartmány / štúdiá sú štandardne vybavené kuchynkou, resp. kuchynským kútikom (hrniec, panvica, malý hrniec,
varič, poháre, taniere, príbory, kuchynský nôž), chladničkou. Vo väčšine apartmánových domov je toaletný papier
k dispozícii len v deň príchodu, počas pobytu sa už nedopĺňa. Upratovanie je len v deň príchodu. Odporúčame si
so sebou vziať čistiace prostriedky, otvárač na konzervy a na fľaše, utierky, uteráky a osušky.
Hotely – hotelové izby sú vybavené podľa svojej kategórie a popisu CK. Uteráky a osušky, ktoré sú vo vybavení
izieb, nie je dovolené nosiť na pláž.
V deň príchodu si skontrolujte stav odovzdávaného apartmánu / hotelovej izby a prípadné nedostatky nahláste
ešte v tento deň delegátovi. Za neskôr nahlásené nedostatky je zodpovedný užívateľ apartmánu / izby.
Ubytovací poukaz – voucher odovzdajte pri ubytovaní na recepcii hotela. Ubytovanie je poskytované spravidla
po 14.00 hod.. V deň odchodu je potrebné uvoľniť ubytovacie kapacity podľa pokynov delegáta, resp. recepcie –
cca do 10.00 hod. dopoludnia.
Od 1.1.2018 je zavedená aj v Grécku povinnosť úhrady miestnej pobytovej dane z prenocovania tzv. „Overnight
Stay Tax“. Jej výška závisí od oficiálnej kategorizácie konkrétneho ubytovacieho zariadenia a samotnej dĺžky
ubytovania. Uhrádza ju každý klient priamo na recepcii hotela pri príchode alebo pri odchode.

Stravovanie
Stravovacie služby sa obvykle začínajú večerou v deň príchodu (v prípade polpenzie, plnej penzie alebo all
inclusive) a končia raňajkami v deň odchodu. Nápoje pri večeri nie sú zahrnuté v cene (s výnimkou hotelov s all
inclusive službami). Upozorňujeme, že od 1.7.2009 platí v Grécku zákaz fajčenia v reštauráciách, kaviarňach
a baroch (pokuta až do 2000 EUR).

Zdravie
Odporúčame si zobrať so sebou lieky, ktoré bežne užívate, prípadne lieky na nevoľnosť pri cestovaní, liek na bolesť
a horúčku, na žalúdočné problémy, prípravok na uštipnutie hmyzom, spray proti popáleninám, lieky na alergiu proti
slnku, taktiež prostriedok proti komárom (príp. elektrický odpudzovač) a opaľovacie krémy s ochranným faktorom.
Mena – Euro (EUR)
Elektrické napätie – elektrické napätie v Grécku je 220 V. Elektrické zásuvky sú zväčša štandardné s dvoma
kolíkmi.
Konzulát
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach
Georgiou Seferi 4
Paleo Psychiko, 154 52 Atény, Grécko
Tel.: 30 - 210/ 677 1980, +30 – 210/ 677 1870
Fax: +30 - 210/ 677 6765
E-mail: emb.athens@mzv.sk
Dôležité telefónne čísla
112
171
100
166
199

tiesňové volanie
turistická polícia (ubytovanie, informácie)
dopravné nehody, policajná pohotovosť
prvá pomoc/ rýchla pohotovostná služba
požiarnici

