INFORMACE K VÝLETU 8211
ZÁMEK ÚSOV + PŘÍKAZY – HANÁCKÉ SKANZEN
Vážení přátelé,
jelikož se přiblížil termín Vašeho odjezdu, dovolte nám, abychom Vám poskytli informace k výletu, který jste si zakoupili
v rámci projektu seniorské cestování.
Termín: 17.7.2018 – Zámek Úsov + Příkazy – hanácké skanzen
Nástupní místa – sraz účastníků:
1. Šumperk – dům kultury, Fialova ulice

čas: 9:35

Dostavte se prosím na sjednané místo nejpozději 15 minut před odjezdem.
Autobus čeká na místě odjezdu nejpozději 10 minut po uvedeném čase, pak z programových důvodů musí odjet a výlet
propadne bez náhrady.
Pokud se nemůžete výletu zúčastnit z náhlých zdravotních komplikací, oznamte prosím Vaši neúčast telefonicky na číslo
733 678 817 nebo na e-mail: senior1@zasluncem.cz Děkujeme.
Autobus bude označen logem ZA SLUNCEM a číslem a názvem výletu. POZOR – v daný den může odjíždět ze
stejného místa více výletů, vyhledejte prosím správný autobus.
POTŘEBNÉ VĚCI S SEBOU:
Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
Kartičku – průkazku zdravotní pojišťovny.
Kapesné dle vlastního uvážení
Nápoje a lehké občerstvení dle vlastního uvážení (oběd včetně nápoje je zajištěn).
Nezapomeňte léky, které pravidelně užíváte.
Pohodlnou obuv vhodnou pro daný typ výletu.
STORNOVÁNÍ ZÁJEZDU: V případě zrušení Vaší účasti na tomto zájezdu postupuje CK Za sluncem s.r.o. dle Závazných
podmínek projektu Seniorské cestování 2018, se kterými jste byli seznámeni při potvrzení účasti na výletě. Storno účasti
musí být písemné s adresou a podpisem účastníka, adresované na: CK Za sluncem s.r.o., Pekařská 12, 772 00 Olomouc.
POJIŠTĚNÍ:
Cena zahrnuje: "Povinné smluvní pojištění" sjednané u pojišťovny ERV Evropské pojišťovny a. s – jedná se o zákonné
pojištění cestovní kanceláře dle zákona 159/99 Sb.
Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu povinného smluvního pojištění zákazníků pro případ úpadku CK jsou
uvedena v dokladu pojišťovny s názvem "Garanční list", který jste obdrželi od CK, a který obsahuje název pojišťovny,
podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
"Cestovní pojištění osob na výletě" – k tomuto pojištění má všechny informace a dokumenty průvodce.
Za sluncem s.r.o., pobočka Ztracená 33 – projekt seniorské cestování, 779 00, Olomouc, IČ 42869650
Tel: 733678817, 731 620 768
e-mail: senior1@zasluncem.cz, www.zasluncem.cz
Úterý a čtvrtek 9-11 hod. 13-15 hod., pondělí, středa a pátek zavřeno
Bankovní spojení: 2100529912/2010
Zapsána v OR Ostravě, oddíl C, vl. 1797
Přeji Vám příjemně strávený ničím nerušený výlet. Tým cestovní kanceláře Za sluncem.

