
VŠEOBECNÉ INFORMACE CK Zlíntour trips s.r.o. 
Podmıńky účasti na zájezdech a vzájemná práva a po- vinnosti, vznikajıćı ́mezi klientem a našı ́CK upravujı́
„Všeobecné smluvnı ́podmıńky CK Zlíntour trips s.r.o.“, jejichž úplné zněnı ́ je součástı ́Cestovnı ́smlouvy. S 
jejich obsahem, jako i s nıž́e uvedenými doplňujıćıḿi informacemi, se prosıḿ seznamte ještě před 
zakoupenıḿ zájezdu, aby se dosáhla shoda mezi našıḿ a Vašıḿ chápánıḿ rozsahu, obsahu a kvality 
poskytovaných služeb.Délka zájezdu je vyjádřena počtem dnı,́ ne nocı,́které jsou vždy vyjádřeny pod 
cenıḱem. Celková délka leteckých a autokarových zájezdů, včetně dopravy, zahrnuje i dny určené na dopravu 
do mıśta pobytu a zpět, a to i v přıṕadě, kdy je doprava organizována v pozdnıćh nočnıćh hodinách, resp. 
brzkých rannıćh následujıćıh́o dne, po dni ukončenı ́ pobytu. Doporučujeme Vám, abyste si po návratu 
neplánovali fixně Vaše dalšı ́dopravnı ́transfery, ani žádné důležité schůzky. Pro realizaci zájezdů se vyžaduje 
minimálnı ́ počet účastnıḱů, kteřı ́ jsou na zájezd přihlášenı ́ v termıńu do 21 dnı ́ před odjezdem. Tento 
minimálnı ́počet je různý a závisı ́na kapacitě dopravnıh́o prostředku plánovaného na přepravu, všeobecně 
jde o 90% z celkové kapacity dopravnıh́o prostředku (např. letadla nebo autokaru), pokud nenı ́při konkrétnıćh 
zájezdech, resp. při přepravách uvedeno jinak. Pokud se nepřihlásı ́tento minimálnı ́počet účastnıḱů, naše CK 
Vás v uvedeném termıńu uvědomı ́a navrhne jiný termıń zájezdu nebo jiný zájezd. 
CENA 
Ceny uvedené v cenıḱu jsou v Kč (korunách českých). Cestovnı ́ kancelář Zlíntour trips s.r.o. si vyhrazuje 
právo změny cen v přıṕadě závažných, předem nepředvıd́atelných okolnostı,́ předevšıḿ ke změně kurzu Kč o 
vıće než 10% vůči EUR/USD ke dni 15.11.2015. Ceny pobytů v hotelech, depandancıćh, pavilónech, 
penziónech a některých bungalovech platı ́pro 1 osobu a zahrnujı ́služby, které jsou uvedené pod cenıḱem. 
Ceny pobytů v apartmánech, bungalovech a soukromých domech platı ́ pro celou ubytovacı ́ jednotku (tj. 1 
apartmán resp. 1 bungalov) s maximálnıḿ počtem osob, odpovıd́ajıćıḿ počtu lůžek, uvedených u přıślušné 
ceny. V cenách uvedených v cenıćıćh jsou zahrnuty všechny povinné přıṕlatky,tzn. pobytové taxy, letištnı ́a 
bezpečnostnı ́ taxy, popř. palivové přıṕlatky a kurzová doložka. V cenách apartmánů(pokud nenı ́ uvedené 
jinak) je zahrnutá i spotřeba vody, elektřiny, ložnıh́o prádla, ručnıḱů, jedenkrát týdně výměna ložnıh́o prádla a 
ručnıḱů, toaletnı ́papıŕ (jen při přıj́ezdu) a závěrečný úklid. 
SLUŽBY A UBYTOVÁNÍ 
Služby, které jsou zahrnuté v ceně zájezdu dohodnuté ve smlouvě o zájezdu, jsou specifikované u 
jednotlivých nabıd́ek a programů uvedených v oficiálnı ́nabıd́ce CK Zlíntour trips s.r.o., resp.ve Vašı ́CK, která 
náš produkt zprostředkovává. Na uvedené služby máte nárok pouze v přıṕadě, že jsou uvedené ve smlouvě 
o zájezdu resp. Cestovnı ́ smlouvě dle zákona 159/1999 Sb. Cena zájezdu je stanovena dohodou mezi 
zákaznıḱem a CK Zlíntour trips s.r.o. a je cenou platnou k datu uvedenému v cenıḱu resp. v předběžné 
objednávce, resp. Smlouvě o zájezdu (dále SOZ). Pokud je CK ve výjimečném přıṕadě nucena zvýšit cenu 
zájezdu v době mezi uzavřenıḿ smlouvy o zájezdu a jeho konánıḿ, budeme Vás o tom bezodkladně 
informovat. Zvýšenı ́ceny zájezdu může v souladu s platným Občanským zákonem č. 89/2012 Sb. 
Po zaplacenı ́ceny je CK Zlíntour trips s.r.o., povinna vydat Vám doklad o zaplacenı ́zájezdu, ve kterém bude 
uvedeno obchodnı ́jméno a sıd́lo CK, která zájezd organizuje, název a adresa provozovny, kde jste smlouvu o 
zájezdu uzavřel, datum jejıh́o uzavřeni, druh zájezdu, který jste si objednal, cena, kterou jste zaplatil. 
Internetové objednávky a úhrady jsou podmıńěny naskenovanou SOZ a dokladem o úhradě Vašeho zájezdu 
je Váš bankovnı ́výpis. V přıṕadě, že by některý z údajů chyběl, byl nesprávný a nebo neúplný, bezodkladně 
žádejte opravu od osoby, která vám doklad vystavila. Pokud bude smlouva o zájezdu vyplněna na základě 
Vašich neúplných a nepravdivých informacı,́ snášıt́e všechny následky vzniklých komplikacı ́na zájezdě Vy. 
Hodnocenı ́ ubytovacıćh kapacit vyjádřené hvězdičkami je obrazem hodnocenı ́ mıśtnıćh úřadů turistického 
ruchu, přıṕadně hotelových sıt́ı.́ Toto ne vždy odpovıd́á našim hotelovým zvyklostem. Rozdıĺy jsou také v 
kategorizaci ubytovacıh́o zařıźenı ́ mezi jednotlivými destinacemi. Mnohokrát jsou v komfortnıćh hotelech 
pokoje jednoduše zařıźené.CK uvádı ́oficiálnı ́kategorii dle podepsané smlouvy s daným zařıźenıḿ.



Vybavenı,́ velikost, design a poloha pokojů v identické kategorii nenı ́ vždy stejné a CK nenı ́ schopna Vám 
představit všechny typy pokojů, považujte proto obrázky za ilustračnı.́ V mnohých ubytovacıćh zařıźenıćh je 
třıĺůžkový, resp. čtyřlůžkový pokoj, jako dvoulůžkový pokoj s přistýlkami. Přistýlkou může být kromě řádného 
lůžka i pohovka, rozkládacı ́ gauč, roztahovacı ́ (tzv. ruská) postel nebo rozkládacı ́ křeslo. Obytný prostor 
pokojů s vıće přistýlkami může být značně omezený. Je třeba si uvědomit, že menšı ́pohodlı ́ je zohledněné 
slevou pro třetı,́ přıṕadně dalšı ́osoby. Při ubytovánı ́jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo v jednolůžkovém 
pokoji se účtuje přıṕlatek za neobsazené lůžko a to i v přıṕadě, že toto lůžko nenı ́v pokoji umıśtěné. Pokud je 
ubytovánı ́vybavené klimatizacı,́ může se stát, že v některých ubytovacıćh zařıźenıćh bude v provozu jen v 
určitých hodinách (centrálně řıźená). Doba určená na ubytovánı ́ a opuštěnı ́ pokojů anebo apartmánů je 
stanovena obyčejně zahraničnıḿ partnerem tak, aby mohl být zabezpečen úklid pokojů bez ohledu na dobu 
Vašeho přıj́ezdu nebo odjezdu do mıśta pobytu a zpět. Naše CK Vám však nemůže garantovat v každém 
přıṕadě bezprostřednı ́návaznost ubytovánı ́(přıṕ. opuštěnı ́pokojů resp. apartmánů) na Váš přıj́ezd či odjezd, 
protože podle mezinárodnıćh zvyklostı ́musı ́hosté opustit pokoje v den odjezdu do 10,00 hod. (v některých 
přıṕadech do 12,00 hod). Možnost nastěhovánı ́v den přıj́ezdu je nejdřıv́e po 14,00 hod. Dovolujeme si Vás 
upozornit, že přidělovánı ́pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu a naše cestovnı ́kancelář nemůže toto 
ovlivnit. Proto prosıḿ berte na vědomı,́ že každá Vaše poznámka k ubytovánı ́je pouze přánıḿ a je pouze na 
recepci, zda Vašemu uvedeném přánı ́ vyhovı.́ Tyto přánı ́ nejsou součástı ́ SOZ a zobrazı ́ se pouze na 
ubytovacıḿ poukazu. Při výběru Vašı ́dovolené je potřeba si uvědomit, že dovolená je pro mnohé spojená s 
bohatým nočnıḿ životem, proto jsou některá střediska přesycená zábavnıḿi podniky, bary, vinárnami, 
diskotékami či nočnıḿi kluby, které jsou obvykle hlučné. V ubytovacıćh objektech nemůže naše CK zajistit 
absolutnı ́ klid ani omezit stavebnı ́ práce v okolı ́ hotelů. V obdobıćh „před“ a „po“ hlavnı ́ sezóně jsou ceny 
zvýhodněné, ale rádi bychom Vás upozornili na to, že některé doplňkové služby jsou poskytované v 
jednotlivých střediscıćh jen omezeně anebo se neposkytujı ́(např. živá hudba na letnıćh terasách, diskotéky, 
supermarkety, bufety apod.). Neovlivnitelnou skutečnostı,́ s kterou se můžete v určitých destinacıćh setkat, je 
výskyt hmyzu a drobných živočichů v ubytovacıćh zařıźenıćh, a to i přes intenzivnı ́ úsilı ́ hoteliérů k jejich 
odstraněnı.́ Obyvatelé jižnıćh krajů nepoužıv́ajı ́ vodu z vodovodu na pitı ́ a vařenı.́ Vodu na tyto účely Vám 
doporučujeme koupit si v mıśtnıćh obchodech nebo v hotelech. V některých hotelech, předevšıḿ na 
ostrovech, může být tekoucı ́ voda z vodovodu slaná a časově omezená. Výjimečně může docházet k 
problémům se zásobovánıḿ vodou. K ohřevu vody se často použıv́ajı ́ solárnı ́ zařıźenı.́ Koupelny v 
ubytovacıćh zařıźenıćh, hlavně nižšıćh kategoriı,́ často nejsou vybavené mýdlem. V Bulharsku při ubytovánı ́v 
soukromých bytech a apartmánech nejsou k dispozici hygienické potřeby jako např. mýdlo, ručnıḱy a toaletnı ́
papıŕ. Doporučujeme vzıt́ si s sebou hygienické a toaletnı ́ potřeby, a do apartmánů i prostředky na mytı ́
nádobı.́ Při ubytovánı ́ v apartmánech je nutné vzıt́ do úvahy, že vybavenı ́ kuchyňky sloužı ́ jen na přıṕravu 
jednoduchých jıd́el. Všechny uváděné vzdálenosti jsou orientačnı.́ Upozorňujeme, že přıṕlatek „mořská 
strana“ negarantuje výhled na moře z pokoje. Označuje jen orientaci pokoje ve směru na moře (i z bočnı ́
strany) a nezaručuje ani polohu pokoje v přıźemı,́ resp. poschodı.́ Ve výhledu mohou bránit dalšı ́ budovy, 
vzrostlé stromy atd. Pokud hotel poskytuje výhled na moře je tak uveden i přıṕlatek "za výhled na moře". 
STRAVOVÁNÍ 
U každého ubytovacıh́o objektu najdete informace o mož- nostech stravovánı.́ Rozsah a kvalita stravy je daná 
úrovnı ́ ubytovacıh́o zařıźenı ́ a je závislá od mıśtnıćh tradicı ́ a zvyklostı.́ V ubytovacıćh zařıźenıćh nižšı ́
kategorie je nutné počıt́at s menšıḿ výběrem a jednotvárnou stravou. V jižnı ́ Itálii je často stravovánı ́
přizpůsobeno mıśtnıḿ zvyklostem tzn. sladké snıd́aně a těstovinová hlavnı ́ jıd́la. Stravovánı ́ typu „bufetu“ 
znamená formu výběru jıd́la samoobslužným způsobem, přıṕadně vlastnıḿ výběrem, kde Vám hotelová 
obsluha jıd́lo podává dle Vašeho výběru na talıř́. Stravovánı ́ typu kontinentálnı ́snıd́aně se skládá z teplého 
nápoje, pečiva nebo chleba, másla a džemu. Rozšıř́ené kontinentálnı ́snıd́aně obsahujı ́navıć alespoň jeden 
druh teplého nebo studeného jıd́la. U služby all inclusive nenı ́stanovena prvnı ́a poslednı ́služba jako tomu je 
u polo- penze resp. plné penze. Čerpánı ́služeb all inclusive začıńá ihned po registraci na recepci. Žádáme 
klienty, aby si uvědomili že množstvı ́ a sortiment je plně v kompetenci hotelu. Upozorňujeme, že ve všech 
zemıćh se vyskytujı ́hotely (i pětihvězdičkové hotely), které k nápojovému servisu použıv́ajı ́plastové nádobı ́
tzn. plastové hrnečky, kelıḿky, lžičky atd. a to z bezpečnostnıćh důvodů. 



PLÁŽOVÉ SLUŽBY 
Pláže jsou zpravidla veřejné, přıśtupné i mıśtnıḿ obyvatelům. I přes maximálnı ́ snahu udržovat pláže 
(veřejné) čisté, se může stát, že hlavně v pozdějšıćh dennıćh hodinách mohou být částečně znečištěné
(nedopalky z cigaret, ohryzky...). Použıv́ánı ́lehátek a slunečnıḱů je ve většině přıṕadů za poplatek, pokud při 
ubytovacıḿ zařıźenı ́ nenı ́ uvedeno jinak. Údaje o vzdálenosti plážı ́ od ubytovacıćh objektů je uvedeno v 
popisech je pouze orientačnı.́ 
LETECKÁ DOPRAVA 
Letecká doprava je zajištěna formou charterových letů nebo na pravidelných linkách. V důsledku zvýšeného 
dennıh́o vytıž́enı ́ leteckých vzdušných koridorů, jako i letecké techniky, se charterové lety v Evropě často 
realizujı ́ i v nočnıćh hodinách Na základě předpisů a smluv v mezinárodnı ́ letecké přepravě si vyhrazujeme 
právo na změnu trasy letu (mezipřistánı)́, letecké společnosti, typu letadla a letového plánu, tak jak nám je ve 
změněné podobě dodá letecká společnost. Nenı ́ žádnou výjimkou, že v důsledku nepřıźnivých letových 
podmıńek nebo přeplněnıḿ vzdušných koridorů docházı ́ ke zpožděnı ́ odletů. Nezřıd́ka jsou to zpožděnı ́
značného rozsahu. Proto dobu odletu, resp. přıĺetu uvedenou v pokynech je nutné chápat pouze jako 
orientačnı.́ Upozorňujeme, že letecká společnost má právo dle Mezinárodnıćh platných podmıńek, svým 
cestujıćıḿ dopředu oznámit změnu času odletu, toto oznámenı ́ se neklasifikuje jako "zpožděnı"́ tudıž́ nenı ́
předmětem reklamace. 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Do vybraných letovisek Chorvatska, Černé Hory a Itálie nabıźıḿe jako doplňkovou službu autobusovou 
kyvadlovou dopravu. Vzhledem k tomu, že autobusová doprava je charterová, jako i vzhledem k 
nepředvıd́aným okolnostem (nadměrné čekánı ́ na hraničnıćh přechodech, dopravnı ́ situace na cestách, 
přeplněnost přıśtupových komunikacı ́ k jednotlivým ubytovacıḿ zařıźenıḿ, počası,́ přıŕodnı ́ živly, přıṕadné 
technické problémy apod.) může dojıt́ ke zpožděnı ́dopravy přı ́cestě do i z letoviska oproti uvedeným časům 
v pokynech. Za škody, které mohou vzniknout cestujıćıḿ v důsledku zpožděnı,́ nezodpovıd́áme, ani 
nekompenzujeme služby, které byly z tohoto důvodu čerpané. Upřesněný čas odjezdu z pobytového mıśta, 
přıṕadně jiné informace týkajıćı ́ se návratu, budou uvedené v sobotu na informačnıćh tabulıćh resp. v 
informačnı ́knize našı ́CK, které jsou umıśtněné na recepcıćh ubytovacıćh zařıźenı,́ nebo budou zaslány na 
Váš mobilnı ́telefon, pokud jej uvedete. V přıṕadě nutných změn prosıḿe o porozuměnı.́ V přıṕadě, že budete 
považovat jıźdu řidičů za pomalou, je to dané tıḿ, že řidiči jsou povinnı ́ dodržovat maximálnı ́ povolenou 
rychlost, která je pro autobusy poměrně omezená a která je často kontrolovaná ze strany policie i zpětně 
prostřednictvıḿ elektronických karet, předevšıḿ na hranicıćh. Klientům zabezpečıḿe přepravu do mıśta 
pobytu, tj. až do přıśtupné blıźkosti ubytovacıh́o zařıźenı.́ V hlavnı ́sezóně se však může stát, že se autobusy 
nedostanou až do bezprostřednı ́ blıźkosti některých ubytovacıćh zařıźenı,́ neboť jsou často mıśtnı ́
komunikace zablokované parkujıćıḿi auty individuálně cestujıćıćh klientů. Vzhledem k poměrně velkému 
počtu letovisek, do kterých organizujeme přepravu, může v rámci jednotlivých autobusů dojıt́ při cestě do 
resp. z letovisek k přestupům cestujıćıćh. Trasa jednotlivých autobusů závisı ́ na počtu cestujıćıćh z 
jednotlivých nástupnıćh mıśt nebo letovisek (v mimosezónnıćh termıńech autobusy zajıž́dějı ́ do vıće 
letovisek), přitom si vyhrazujeme právo na jejich určenı,́ resp. změny. V okrajových termıńech, na začátku a 
konci sezóny, se přeprava uskutečnı ́při minimálnıḿ počtu 25 cestujıćıćh. V přıṕadě nedosáhnutı ́uvedeného 
počtu nejdéle do 21 dnı ́před termıńem přepravy, bude klientům nabıd́nuté náhradnı ́řešenı ́(změna termıńu, 
času resp. zabezpečenı ́ přepravy ve spolupráci s jinými CK). Naše kyvadlová doprava bezprostředně 
nesouvisı ́ s ubytovacıḿi službami, a přesto čas přıj́ezdu do ubytovacıh́o zařıźenı ́ nenı ́ podmıńěn časem 
poskytnutı ́ pokoje, resp. apartmánu ze strany recepce, obdobně je to při zpátečnı ́ cestě, kdy čas uvolněnı ́
pokoje, resp. apartmánu nesouvisı ́s časem odjezdu autobusu z letoviska směrem na územı ́ČR. Pokud nenı ́
uvedeno jinak, čıśla mıśtenek dopředu negarantujeme, cestujıćı ́se dozvı ́čıślo svého sedadla při nástupu do 
autobusu. Každý cestujıćı ́(i děti do 2 let) musı ́mıt́ své vlastnı ́sedadlo! V autobusech jsou všechna sedadla 
považována za plnohodnotná, tj. i ty, která majı ́omezený rozsah sklopenı,́ resp. se nacházejı ́před barem či 
lednicı ́uprostřed autobusu, a jsou obsazována bez nároku na slevu. Vzhledem na omezený úložný prostor v 
autobusech, si dovolujeme požádat cestujıćı,́ aby cestovali s přiměřeným množstvıḿ zavazadel



(zavazadlový limit na osobu je maximálně 20kg). Rozměrná zavazadla (kola, surfy apod.) a zvıř́ata 
nepřepravujeme! Při cestě tam i zpět je cestujıćı ́povinen být připravený na odjezd 30 min před plánovaným 
odjezdem. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že autobusy jezdı ́plně vytıž́eny, nejschopni čekat na klienty, 
kteřı ́se nedostavı ́k odjezdu v uvedený čas a nebudou reagovat na telefonnı ́kontakt, který nám uvedou ( za 
správnost kontaktu zodpovıd́á klient). 
STÁLÝ ZÁSTUPCE – DELEGÁT 
Téměř všechny zájezdy CK Zlíntour trips s.r.o., pokud nenı ́uvedeno jinak, majı ́svého delegáta. Pod cenıḱy je 
vždy uvedeno, že cena zahrnuje služby delegáta, pokud tam nenı ́ tato skutečnost uvedena, ve Vašem 
ubytovacıḿ zařıźenı ́nenı ́přıt́omen delegát. V tomto přıṕadě je uveden na recepci kontakt na delegáta, který 
Vám je k dispozici jak osobně tak i na telefonu a pokud se vyskytne jakýkoliv problém, prosıḿe abyste ho 
bezodkladně kontaktovali. Delegát může být česky nebo slovensky hovořıćı.́ Informačnı ́ tabule resp. knihy 
jsou ve slovenském jazyce. Na úvodnı ́ informačnı ́ schůzce Vás blıž́e seznámı ́ s pobytovým mıśtem, 
poskytovanými službami, možnostı ́ fakultativnıćh výletů a odpovı ́ na Vaše dotazy. Vzhledem k tomu, že 
delegát má na starosti vıće ubytovacıćh objektů v daném letovisku, a někdy i středisek, doporučujeme využıt́ 
pro řešenı ́ možných záležitostı ́ předevšıḿ úřednı ́ hodiny nebo pravidelné schůzky, které jsou předem 
vypsané na informačnı ́ tabuli, resp. v informačnıćh knihách CK Zlíntour trips s.r.o. na recepci ubytovacıćh 
objektů. Zde je také uvedené kontaktnı ́ spojenı ́ na delegáta pro přıṕad mimořádné události nebo potřeby 
okamžité pomoci. V okrajových, mimosezónnıćh, termıńech v Chorvatsku nenı ́ přıt́omen delegát. V 
pobytových mıśtech bez našeho delegáta se v přıṕadě objektivnıćh problémů (informace, pokyny na cestu) 
můžete obrátit na naše zahraničnı ́partnery resp. na telefonnı ́čıślo cestovnı ́kanceláře, které je uvedeno na 
pokynech na cestu, které před svým odjezdem obdržıt́e. 
VÝLETY 
Nabıźené výlety jsou orientačnı ́ a jsou předpokládané a proto upozorňujeme, že jejich nabıd́ka se může v 
sezoně lišit. Výlety jsou provázené slovensky, resp. česky hovořıćıḿ delegátem. V přıṕadě, že se výletu 
nezúčastnı ́dostatečný počet zájemců, může se stát, že výlet je provázený domácıḿ průvodcem v některém 
světovém jazyce bez možnosti slovenského resp. českého výkladu. Náš delegát Vám rád pomůže při výběru 
dalšıćh možných výletů z našı ́ nabıd́ky. Bližšı ́ informace o možných výletech můžete také čerpat z 
informačnıćh knih a tabulı ́našı ́CK, umıśtěných nejčastěji na recepci každého ubytovacıh́o zařıźenı.́ 
CESTOVNÍ DOKLADY 
Na každý zájezd do zemı ́mimo EU musıt́e mıt́ platný vlastnı ́cestovnı ́pas, kromě Černé Hory a Albánie, kam 
Vám stačı ́pouze občanský průkaz, pokud zákon nestanovı ́jinak. Minimálnı ́platnost pasu musı ́být nejméně 6 
měsıće po návratu ze zájezdu. Pro vstup do cıĺových oblastı ́ za účelem dovolené, občané ČR zpravidla 
nepotřebujı ́vıźa. Očkovánı ́nenı ́povinné, ve vlastnıḿ zájmu se však informujte u svého praktického lékaře. 
Klienti, kteřı ́ nejsou občany ČR, se řıd́ı ́ zákonem o vycestovánı ́ své země. CK nezodpovıd́á za přıṕadné 
problémy. 
SLEVY 
Nabıźıḿe slevy za včasný nákup, které se skládajı ́ z vıće slev (majı ́uvedené podmıńky, za kterých danou 
slevu můžete obdržet) a jejichž součtem dostanete nejvýše reklamovanou slevu. Každá sleva je zároveň 
označena dobou platnosti, do které musıt́e uzavřıt́ cestovnı ́ smlouvu a zaplatit zálohu. V průběhu prodeje 
zájezdů se vyskytnou zájezdy typu „last minute“ anebo „ speciálnı ́ akce“. Slevy lze sčıt́at pouze tak jak je 
uvedeno ve slevovém programu. Dıt́ě s dopravou zdarma , bonus pro seniory a klubová karta 6% nelze sčıt́at 
s jinou nabıźenou slevou. Slevy, nabıd́ky Last Minute a Speciálnı ́akce může kdykoliv CK zrušit, změnit avšak 
tak aby se to přıḿo nedotklo již poskytnuté nabıd́ky resp. uzavřené cestovnı ́smlouvy. 
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