
Oblasť PARGA

Oblasť MAGNESIA

Oblasť FOURKA

Oblasť LEFKADA

GRÉCKO

Nástupné miesta Milí klienti, 

TERMÍNY ZÁJAZDOV

MESTO PRÍPLATOK ZA 
NÁST. MIESTO

TRASA A

Banská Bystrica 16 €

Nitra 5 €

Trnava 5 €

Bratislava 0 €

Komárom (HU) 5 €

TRASA B

Žilina 16 €

Trenčín 14 €

Trnava 5 €

Bratislava 0 €

Komárom (HU) 5 €

TRASA C

Liptovský Mikuláš 16 €

Poprad 14 €

Prešov 11 €

Košice 11 €

TERMÍN 
ODCHODU

UBYTOVANIE 
OD

UBYTOVANIE 
DO

TERMÍN 
NÁVRATU

POČET 
NOCÍ

CIEĽOVÁ 
DESTINÁ-

CIA
TRASA

21.7.2020 22.7.2020 1.8.2020 2.8.2020 10 Parga A, B

21.7.2020 22.7.2020 29.7.2020 30.7.2020 7 Fourka A, B

25.7.2020 26.7.2020 5.8.2020 6.8.2020 10 Lefkada A

28.7.2020 29.7.2020 8.8.2020 9.8.2020 10 Magnesia A, B

28.7.2020 29.7.2020 5.8.2020 6.8.2020 7 Fourka A, B

31.7.2020 1.8.2020 11.8.2020 12.8.2020 10 Parga C

4.8.2020 5.8.2020 16.8.2020 17.8.2020 11 Lefkada A, B

4.8.2020 5.8.2020 12.8.2020 13.8.2020 7 Fourka A, B 

7.8.2020 8.8.2020 19.8.2020 20.8.2020 11 Magnesia C

10.8.2020 11.8.2020 22.8.2020 23.8.2020 11 Parga A

11.8.2020 12.8.2020 19.8.2020 20.8.2020 7 Fourka B

15.8.2020 16.8.2020 26.8.2020 27.8.2020 10 Lefkada A

18.8.2020 19.8.2020 30.8.2020 31.8.2020 11 Magnesia A, B

18.8.2020 19.8.2020 26.8.2020 27.8.2020 7 Fourka A, B

21.8.2020 22.8.2020 2.9.2020 3.9.2020 11 Parga B

25.8.2020 26.8.2020 5.9.2020 6.9.2020 10 Lefkada A, C

25.8.2020 26.8.2020 5.9.2020 6.9.2020 10 Fourka A, C

29.8.2020 30.8.2020 9.9.2020 10.9.2020 10 Magnesia B

1.9.2020 2.9.2020 12.9.2020 13.9.2020 10 Parga A

4.9.2020 5.9.2020 16.9.2020 17.9.2020 11 Lefkada A, B

4.9.2020 5.9.2020 12.9.2020 13.9.2020 7 Fourka A, B

8.9.2020 9.9.2020 19.9.2020 20.9.2020 10 Magnesia B

11.9.2020 12.9.2020 22.9.2020 23.9.2020 10 Parga A, B

11.9.2020 12.9.2020 19.9.2020 20.9.2020 7 Fourka A, B 

15.9.2020 16.9.2020 26.9.2020 27.9.2020 10 Lefkada A

18.9.2020 19.9.2020 26.9.2020 27.9.2020 7 Magnesia A, B

18.9.2020 19.9.2020 26.9.2020 27.9.2020 7 Fourka A, B 

21.9.2020 22.9.2020 3.10.2020 4.10.2020 11 Parga B

Využívanie zvozu z niektorého nástupného miesta je považované za samostatnú doplnkovú platenú službu, ktorá môže byť 
zabezpečená autobusmi, mikrobusmi alebo osobnými vozidlami v závislosti od počtu cestujúcich.

Minimálny počet účastníkov na jednom nástupnom mieste je 6 osôb. V prípade, že je počet záujemcov menší, má CK 
právo zrušiť toto nástupné miesto a ponúknuť klientovi iné nástupné miesto a to najneskôr do 12 hod. pred plánovaným 
odchodom. Zrušenie či zmena nástupného miesta neoprávňuje klienta na zrušenie zájazdu bez storno poplatku. CK má 
právo zlúčiť, upraviť trasy alebo zvozové miesta a to v závislosti od počtu nastupujúcich klientov, prípadne zlúčiť viaceré 
destinácie do jedného autobusu. Nástupné miesto je uvedené na Zmluve o zájazde a nie je ho možné svojvoľne bez písom-
ného potvrdenia CK meniť. Preprava do jednotlivých stredísk je zabezpečená klimatizovanými autobusmi. Počas prepravy 
sú klientom k dispozícii skúsení vodiči. Technický sprievodca nie je súčasťou prepravy.

UPOZORNENIE
Ak na jednom alebo viacerých nástupných miestach nenastupuje žiadny klient, má CK právo upraviť alebo zlúčiť trasy a zá-
roveň zmeniť aj čas odchodu z nástupných miest, kde klienti nastupujú. O tejto zmene bude klient informovaný  v pokynoch 
na zájazd. V prípade, že zmena nastane deň pred odchodom zájazdu, klient bude o tejto zmene informovaný telefonicky.

letné počasie a horúčavy prichádzajú v plnej sile a v tomto čase to každého láka vycestovať a užiť 
si osvieženie pri mori. Preto sme našu ponuku leteckých zájazdov obohatili o autobuso-
vé zájazdy. Plne vybaveným klimatizovaným autobusom vás odvezieme do 4 oblastí:   
Magnesia, Parga, ostrov Lefkada a Fourka v oblasti Chalkidiki. Pripravili sme pre vás  
8-, 11- a 12-dňové zájazdy v rôznych ubytovacích zariadeniach za veľmi priaznivé ceny. 

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a užijete si Leto2020 pri mori.

PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň: odchod zo Slovenska podľa stanovenej trasy do vybra-
ného letoviska.
2. deň: príchod do cieľového letoviska podľa dopravnej  
situácie v dopoludňajších, príp. popoludňajších hodinách. 
Ubytovanie (zväčša od 14:00, resp. podľa pripravenosti  
izieb), stravovanie podľa zaplatených služieb. 
Nasledujúce dni: čerpanie služieb na príslušný počet nocí v súla-
de so zmluvnými podmienkami. Možnosť zúčastniť sa na fakulta-
tívnych výletoch organizovaných miestnou partnerskou CK. 
Predposledný deň: uvoľnenie ubytovacieho zariadenia pod-
ľa pokynov delegáta (alebo recepcie) v ranných resp. dopo-
ludňajších hodinách. Čas odchodu je upresnený na mieste, 
informovať vás bude delegát alebo iná poverená osoba.
Posledný deň: návrat na Slovensko podľa dopravnej situácie, 
najneskôr do polnoci. 
CENA ZAHŔŇA:
autobusovú dopravu • ubytovanie na príslušný počet nocí so stravou/bez 
stravy v súlade so Zmluvou o zájazde • upratovanie na začiatku pobytu, 
uteráky a posteľnú bielizeň (ďalšie upratovanie a výmena podľa typu 
ubytovania) • spotrebu vody a energie • DPH • poistenie insolventnosti 
POVINNÉ PRÍPLATKY:
príplatok za nástupné miesto • príplatok za hygienické a bezpečnostné 
opatrenia 15 €/os.  • pobytová taxa (platí sa na mieste za noc a izbu: št./
apt. a 2* htl. 0,5 €; 3* htl. 1,5 €; 4* htl. 3 €; 5* htl. 4 €)
INÉ PRÍPLATKY:
komplexné cestovné poistenie ECP Komfort 2,95 EUR/os./deň alebo kom-
plexné cestovné poistenie ECP Plus 3,95 EUR/os./deň
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je zabezpečovaná zmluvnými prepravcami a reali-
zovaná viacerými typmi pohodlných diaľkových autobusov, ktoré spĺňajú 
medzinárodné štandardy prepravy. Sú vybavené klimatizáciou, poloho-
vateľnými sedadlami, audio - video technikou. Väčšina má k dispozícii 
WC, prípadne iné doplnkové vybavenie, teplé a chladené nápoje. Použí-
vanie a regulovanie klimatizácie (kúrenia), WC, počas jazdy ako aj podá-
vanie teplých či studených nápojov, občerstvenia a ich ceny sú v kom-
petencii prepravcu. Využívanie WC a možnosti na predaj občerstvenia 
sú dané konkrétnym typom autobusu, nemusia byť povinne k dispozícii 
pri každej ceste. Na cestách doma aj v zahraničí vám budú k dispozícii 
skúsení vodiči. Technický sprievodca v autobusoch nie je počas cesty prí-
tomný. Počas jazdy autobusom platia prepravné podmienky dopravcu. 
Prípadná zmena dopravcu, typu autobusu za autobus rovnakej kategórie 
a času odchodu neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a uplatňovaniu 
si akýchkoľvek nárokov voči cestovnej kancelárii. Cestujúci má povinnosť 
včas sa dostaviť na miesto nástupu – transferu, pričom presné miesto a 
čas sú uvedené v komplexnom odbavení. V prípade zmeškania odcho-
du autobusu zo SR, nemá klient právo na refundáciu zájazdu. V prípade 
zmeškania autobusu smerom na Slovensko vlastnou vinou nemá klient 
právo na odškodnenie. CK môže poskytnúť pomoc pri hľadaní náhradnej 
dopravy, príp. ubytovania, ktoré si klient hradí v plnej výške sám. Prvý 
deň príchodu a posledný deň odchodu do/z destinácie je určený na pre-
pravu. V každom prípade je nutné počítať s rôznymi časovými posunmi v 
dôsledku nepredvídateľných okolností na ceste a na hraniciach. 

Váha batožiny pri preprave autobusom je limitovaná do 20 kg na oso-
bu. Tento limit sa vzťahuje na každého cestujúceho, ktorý má zakúpené 
miesto. V autobusoch je zakázané prepravovať nadrozmernú batožinu 
(bicykle, kajaky a pod.). Pri autobusovej doprave z bezpečnostných dô-
vodov musia mať vlastné sedadlo aj deti do 2 rokov.
Všetky podrobnosti súvisiace s trasami nástupu a presnými časmi od-
chodu vám budú zaslané najneskôr 7 dní pre odchodom. Výnimkou sú 
zájazdy LAST MINUTE zakúpené menej ako 7 dní pred plánovaným od-
chodom.

Minimálny počet účastníkov na realizáciu autobusového zájazdu do 
cieľovej destinácie je 30 osôb. CK Kartago tours si vyhradzuje právo 
na zrušenie alebo zmenu zájazdu v prípade nenaplnenia minimálne-
ho počtu cestujúcich. 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

POPRAD

KOMÁROM (HU)

BUDAPEŠŤ

TRASA C

TRASA A
TRASA B


