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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO ITÁLIE, V TERMÍNU 12. – 21. 9. 2014. 
   

 
 

Program zájezdu: 
Autobus pro účastníky pobytu ve Francii bude přistaven v pátek dne 12. 9. 2014 v 17:00 hodin před základní  školou Choltice. Po 
naložení zavazadel a nástupu účastníků odjezd do Itálie. Odpolední a noční přejezd.   
Předpokládaný dojezd do San Benedetta je druhý den, tj.v sobotu 13. 9. 2014 v dopoledních hodinách. Ubytování probíhá vždy v 
sobotu od 9:00 hod. nejpozději do 19:30 hod. Volný program, koupání. 
Odjezd zpět je následující sobotu  - dle pokynu vedoucí zájezdu p. uč. Jozífové. Předpokládaný dojezd do Choltic druhý den, tj. v 
neděli  21. 9. 2014 dopoledne opět k ZŠ Choltice.  
 

San Benedetto, město s dlouhou tradicí turismu, je proslulé velkým množstvím palem (přes 5000), které mu dává nezaměnitelný 
tropický ráz. Téměř 6 km dlouhá palmová promenáda je z jedné strany lemována širokými písčitými plážemi, z druhé strany 
množstvím hotelů, kaváren, restaurací a obchodů. Samozřejmostí jsou široké možnosti vodních sportů, tenisové kurty, bazény, 
dětská hřiště, řada společenských a kulturních akcí. Město s téměř 50.000 obyvateli má i živé obchodní centrum s historickým 
náměstím, které si zachovává středověký charakter. Výhodná poloha umožňuje navštívit památky i přírodní krásy střední Itálie - 
věčné město Řím, proslavená poutní místa Assisi a Loreto, unikátní renesanční skvost Urbino, jeskyně Frasassi a mnohá jiná 
atraktivní místa. 
 

Ubytování:   
V rezidenci DEI MILE s bazénem a hřištěm pro různé sportovní aktivity, 30m od pláže.   
 

Residence Dei Mile - leží v klidné části města 30m od pláže v první linii, u hlavní palmové promenády, v zahradě uprostřed zeleně. 
Má venkovní bazén, hřiště pro míčové hry nebo cvičení. Apartmány jsou typu bilo pro 4 a trilo pro 7 osob, ve složení 2/2 ložnice 
(nebo 1/2 a 1/3 ložnice), obývací pokoj s rozkládacím gaučem se 2-mi lůžky, kuchyňský kout - vybavený sporák, lednička, nádobí, 
sociální zařízení WC, sprcha, balkon. Z některých apartmánů je výhled na moře.      
Složení apartmánů pro skupinu: 2x BILO 4, 6x TRILO 7 (celkem 50 lůžek). 
 

Stravování:  vlastní vaření během pobytu – zajišťuje škola  
 

Cena/osobu zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, TV, DVD, občerstvení během cesty, autobus po celou dobu pobytu na 
místě k dispozici k případným výletům), 7x ubytování v rezidenci Dei Mile, spotřebu vody, elektřiny a plynu, místní pobytovou 
taxu, služby stálého delegáta CK Ancora, zákonné pojištění pro případ úpadku CK a DPH. 
 

Cena nezahrnuje: stravu (vlastní vaření-zajišťuje si škola), komplexní cestovní pojištění do zahraničí (všichni účastnici mají 
připlacené k ceně zájezdu), povlečení a ručníky – NUTNO VZÍT S SEBOU VLASTNÍ. 
 

Povinný příplatek: komplexní cestovní pojištění do zahraničí (vč. pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu z důvodu 
nemoci) – VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU MAJÍ TOTO POJIŠTĚNÍ ZAPLACENÉ A ZAJIŠTĚNÉ PŘES CK BOCA. 
 

Povlečení: doporučujeme vzít s sebou vlastní – možnost zapůjčení ložního prádla za poplatek 10 EUR/týden na jednolůžko, 12 
EUR/týden na dvoulůžko 
 

Úklid: Při odjezdu před odchodem z bytu je nutné provést důkladný úklid pokojů, protože úklid apartmánů italskou stranou 
není prováděn ani není zahrnut v ceně zájezdu! Odmrazte, vysušte a umyjte ledničku, kterou vypněte a nechte otevřenou. 
Umyjte vařič, vymyjte odpadkový koš a srovnejte nádobí do skříní. Vytřete mokrým hadrem prach pod postelemi a gaučem. 
Důkladně byt vyvětrejte a v koupelně nechejte otevřené okno. Nenechávejte v bytě žádné zbytky potravin, ani nepoužité 
(konzervy, sůl, cukr, sušenky, láhve, atd.). Vše vyneste do kontejnerů, které jsou před budovou (nevysypávejte odpadky vedle 
kontejnerů). 



 
Plážový servis a slunečníky: Není zahrnut v ceně ubytovacího zařízení, cena za plážový servis (ve většině případů slunečník, křeslo 
a lehátko na apartmán) se liší dle jednotlivých oblastí, ale pohybuje se od 60 – 130 EUR na týden. Je možné se u delegáta CK 
Ancora informovat o zapůjčení slunečníků a plážových lehátek i na den 7 -15 Euro (dle sezóny) nebo o vstupu na pláž zdarma 
(neplacené pláže). 
 

KAUCE VE VÝŠI 50 EUR/1 APARTMÁN JE VRATNÁ V DEN ODJEZDU PO PŘEDÁNÍ UKLIZENÝCH A NEPOŠKOZENÝCH 
APARTMÁNŮ – KAUCI ZA APT. ZAJIŠŤUJE ŠKOLA, ÚKLID SI PROVÁDĚJÍ JEDNOTLIVÍ ÚČASTNÍCI SAMOSTATNĚ.  

  

II. Platnost cestovních dokladů:  
 

Na cestu do Itálie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 2000. Doklady by měly být platné 
minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie, Francie a Německa. V případě, že účastník nebude mít platný 
doklad, nebude mu umožněn vstup do země. DŮLEŽITÉ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si 
zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum. V případě, že si 
nezajistí potřebné vízum, může mu být zakázán vstup na území dané země.   
 

III. Informace o pojištění: 
 

Všichni účastníci mají zaplacené komplexní cestovní pojištění. Pojištění mají uzavřené u Union pojišťovny, a.s. a obdrží kartičky 
tohoto pojištění během cesty v autobuse. Tento doklad je třeba mít neustále u sebe zároveň s cestovním dokladem. V případě 
pojistné události je nezbytné prokázat se touto kartičkou u ošetřujícího lékaře. 
 

Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady k pojištění), který Vám 
pomůže vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny Union.  
 

Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí na 
webových stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk). 
 

Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s. CK BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem 
smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu 
nahlédnutí v provozovně CK.  
 

 

 



 
 
Orientační výše vstupů v Římě (ceny jsou uvedeny v EUR):             

 

Město  Památka  Dospělí  Studenti 18 – 25 let  Děti do 18 let  

Řím (Roma)  Koloseum + Forum Romanum + 
Palatin  

12,- €  7,50 €  zdarma  

Vatikánská muzea  16,- €  16,- € 8,- € 

 
 
Zajištění občerstvení během cesty v autobuse: 
 

Čaj, káva, nealkoholické nápoje (nákup za Kč). 
 
Nezapomeňte si vzít s sebou: 
 

- platný cestovní pas nebo platný OP 
- kopii cestovního dokladu (pro případ ztráty – usnadní se vystavení náhradního dokladu) 
- léky, které pravidelně užíváte 
- plavky, ručníky, osušky, opalovací krémy, sluneční brýle, pokrývku hlavy 
- osušku, ručníky na pláž, POVLEČENÍ  
- pohodlné boty a sportovní oblečení na teplé i chladnější počasí 
- deštník nebo pláštěnku, příruční batoh na výlety 
- jídlo a pití na cestu 
- kapesné v Kč i v EUR 
 
 
Doprava a průvodce: 
 

Doprava je pro Vás zajištěna autobusem firmy CDS Náchod, provoz autobusu budou zajišťovat 2 řidiči této firmy.  
 
Kontakty: 
 

Velvyslanectví ČR v Římě (Ambasciata della Repubblica Ceca): Via dei Gracchi 322, Roma 00192, tel. +39/06/3609571-3; 
nouzová linka: +39/335 310 450 
 

Kontaktní osoba v ČR pro naléhavé případy: tel. CK  00420/466 511 041 nebo 00420/466 530 208, nebo p. Hana Cincibusová 
00420/603 451 403 
 

Adresa kempu a kontakt: Residence dei Mille, San Benedetto del Tronto , Viale Rinascimento, 75, 63039 Porto D'ascoli Ascoli 
Piceno, Itálie, Tel: +39 0735 656807 
 

Kontakt na místní delegátku v Itálii: paní Petra Corsi, tel. 00 39 349 124 6468, nebo pevná linka v agentuře Centro Italia: 00 39 

(0) 735 655 135. 

 
 

!!!! Do 15. 10. 2014 probíhá soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější foto pořízené na zájezdu pořádaného CK BOCA a to v období 

od 16. 10. 2013 do 15. 10. 2014.V případě zájmu o účast v této soutěži, zasílejte své foto po návratu ze zájezdu na e-mail: 

info@ckboca.cz. 

 
Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA. 

 


