Dovolená s All inclusive
Zahrnuto vše – nabídka All inclusive
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V posledních letech stále více oblíbený typ dovolené, kdy v ceně stravovacích služeb je již vše zahrnuto.
Během celého dne i večera se tedy nemusíte starat o dokupování nealkoholických a alkoholických nápojů,
svačin, obědů, drobného občerstvení, ovoce, sladkostí nebo zmrzlin pro Vaše děti.
Rozsah stravy All inclusive se liší dle jednotlivých hotelů
a destinací. Doporučujeme se předem podrobně seznámit s popisem uvedeným v našem katalogu, co vše je
v ceně zahrnuto. U některých hotelů jsou součástí ceny
za All inclusive též další doplňkové služby, jako jsou
např. lehátka a slunečníky na pláži, pronájem ledničky
a trezoru, sportovní vyžití, obědové balíčky či další.
Stravu typu All inclusive doporučujeme především pro
rodiny s dětmi nebo pro klienty, kteří si chtějí během
dovolené maximálně odpočinout a dopřát si něco
nevšedního.
All inclusive je u některých hotelů již zahrnuto v základní ceně (tyto hotely zpravidla jiné stravování a služby
než All inclusive nenabízejí), u jiných hotelů je třeba
k ceně pobytu (s polopenzí, event. se snídaněmi) ještě
přikoupit služby All inclusive za příplatek. Jednotlivé
příplatky jsou uvedeny v ceníku.
All inclusive light označuje „lehčí – jednodušší“ typ all
inclusive, kdy součástí nabídky nejsou například svačiny,
zmrzliny a další doplňkové služby, též rozsah podávaných nápojů může být jen základní. Poskytována bývá

zpravidla jen plná penze s neomezenou konzumací
nápojů v průběhu dne.

Promo pokoje – Promo rooms

Naopak All inclusive s označením ULTRA nebo PREMIUM
zahrnuje obvykle i další doplňkové a nadstandardní
služby. Nabídka nápojů bývá širší, někdy jsou podávány
i mezinárodní alkoholické nápoje a koktejly.
Rádi bychom Vás upozornili, že pokud je možnost přikoupit si all inclusive za příplatek, není možné, aby tak
učinil jen jeden z manželů, partnerů či kamarádů na
společné přihlášce. Všechny osoby na přihlášce/cestovní smlouvě se musí shodnout na stejné formě stravy.

Promo
room

Nabídka pro ty nejrychlejší
Jak můžete ještě víc ušetřit? Také na sezónu 2017 přicházíme s rozšířenou nabídkou tzv. PROMO POKOJŮ.
U hotelů, kde najdete naši ikonku „Promo room“, Vám
bude poskytnuta sleva přesně vyčíslená na straně 303,
vztahující se k danému hotelu, eventuelně najdete cenu
za PROMO POKOJ přímo na stránce vybraného hotelu.
Po odečtení této speciální slevy z katalogových cen
(event. přímo z ceny za Promo pokoj) můžete ještě
čerpat Slevový program, pokud je Vámi vybraný hotel
zařazen do našeho Slevového programu nebo Extra či
Super slevového programu.
PROMO POKOJE – jsou standardně vybavené pokoje, jejich počet bývá omezen (některé hotely poskytují např.
jen 1 promo pokoj na každý turnus). Z tohoto důvodu
doporučujeme, pokud máte o tento typ pokoje zájem,
zajistit si objednávku včas.
Výhled u promo pokojů bývá zpravidla jen do vnitrozemí
(někde na hory, na okolní zástavbu apod.). Nebývá zde

možnost přikoupení si jakéhokoliv dalšího možného
výhledu (boční/přímý výhled na moře, bazén, zahradu).
Pokud je promo pokoj nabízen u hotelů, kde jsou všechny pokoje orientované na mořskou stranu, potom bývá
promo pokoj umístěn až v zadní části objektu.
Pokud je nabízený promo pokoj v rozsáhlém hotelovém
komplexu, který tvoří více budov nebo křídel, může být
Váš pokoj umístěn dále od hlavní budovy (to záleží na
aktuální obsazenosti hotelu). V případě, že máte k umístění promo pokoje nějaké konkrétní přání (např. nižší
patro, vyšší patro, blízko výtahu apod.), hotel těmto
individuálním přáním nemusí vždy vyhovět (též záleží
na aktuální obsazenosti hotelu).
Nelze si též po zakoupení změnit tento pokoj na jiný typ
pokoje (např. superior, junior suite, rodinný pokoj…)
nebo překnihovat (změnit) na jiný hotel v naší nabídce.

Cenově příznivé jednolůžkové pokoje
Cestovní kancelář VTT se snaží v maximální možné míře vyjít vstříc požadavkům všech klientů. Na četná
přání jsme proto ve spolupráci s vybranými hotely připravili cenově příznivou nabídku pro všechny, kteří
chtějí jet na dovolenou sami.
Toužíte vydat se k moři, ale nemáte zrovna s kým? Nebo dvoulůžkových v konkrétním hotelu – v závislosti na
už nechcete ustupovat partnerovi, který místo teplých obsazení a rozhodnutí recepce tedy můžete být ubytokrajin preferuje bivakování na severu? Ať už je Váš dů- vání v obou druzích pokojů, přičemž samozřejmě platí,
vod jakýkoliv, nyní se nemusíte bát extrémně vysokých že v něm budete sami.
příplatků za jednolůžkové pokoje. Seznam hotelů, které Koupě zájezdu pro jednu osobu Vás nelimituje napřímají pro turisty cestující sami příznivé ceny, naleznete klad v objednání příplatku za All Inclusive, stejně tak
na našich webových stránkách. Doporučit například máte nárok na transfer na/z letiště v Praze – Ruzyni
můžeme hotely Kalia Beach na Krétě, penzion Helena, zdarma – při včasném objednání (pokud je transfer
hotely Onira a Ritsa na Peloponésu, hotel Ipsos Beach na u Vámi vybrané destinace nabízen). U některých hoteKorfu, hotel Maritsa Bay na Samosu, kde jsou ve vybra- lů ale není možné připlatit si například za lepší výhled
ných termínech skutečně velmi příznivé ceny. Vybavení na moře – konkrétní informaci Vám rádi sdělíme na
jednolůžkových pokojů je shodné s vybavením pokojů vyžádání.
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Držíte bezlepkovou dietu?
na

Cestujte s námi!

v yžád

á ní

Až padesát tisíc obyvatel Česka musí držet bezlepkovou dietu. Pokud mezi ně patříte Vy nebo Vaši blízcí,
máme pro Vás dobrou zprávu: V nabídce naší kanceláře na sezónu 2017 najdete hotely, které jsou k hostům
držícím tuto dietu přátelské.

gluten-free diet • glutenfreie Diät
δίαιτα χωρίς γλουτένη
hotely nabízející tento typ stravy s ním mají zkušenosti
a opakovaně do nich klienti s touto dietou jezdí, nejde
ale o speciální hotely jen s tímto typem stravy. (Pokud máte mimořádně přísný typ diety, zvažte prosím,
zda pro Vás není lepší vybrat si spíše studio a stravu
si připravovat z vlastních, dlouhodobě prověřených
surovin.)
Upozorňujeme, že požadavek na bezlepkovou stravu
musí být nahlášen dostatečně včas a naší kanceláří
zpětně potvrzen. Při příjezdu do hotelu prosím pro
kontrolu opět nahlaste, že máte tento typ stravy.
Manažer konkrétního hotelu, šéfkuchař nebo jiný
odpovědný člověk Vás v místě vždy seznámí, která
jídla jsou pro Vás vhodná – ani při nejvyšší snaze ale
není možné zajistit, aby množství bezlepkových jídel
odpovídalo rozsahu nabídky pro ostatní klienty.
V dovolenkových destinacích je také potřeba počítat
s tím, že nabídka bezlepkových potravin v místních
obchodech je velmi malá. Například na celém Kosu
jsou jen dva krámky s tímto druhem zboží. Největším problémem na ostrovech bývá nedostupnost
pečiva, doporučujeme proto vzít si raději zásobu
z domova.
Odpovídající stravu jsme samozřejmě schopni zajistit
i pro cestu letadlem do/z cílové destinace. Kód pro
tuto stravu je GFML. Nutno však nahlásit dostatečně
předem.

Jak postupovat, pokud máte toto omezení? V klidu
si vyberte z nabídky hotelů označených speciálním
piktogramem. Poté prosím zkontaktujte naši kancelář
– ochotně Vám na vyžádání sdělíme, co přesně daný
hotel pro hosty s bezlepkem nabízí a co naopak poskytnout nemůže. Platí přitom, že čím kvalitnější hotel,
tím větší možnost výběru. V mnoha čtyř a pětihvězdičkových hotelech je výběr opravdu bohatý a nechybí

ani bezlepkové pečivo, chystány jsou například k snídani i speciální palačinky apod. V tříhvězdičkových hotelech už je nabídka omezená, šéfkuchaři jsou ale připraveni připravovat speciálně pro Vás extra jídla – a to
buď z místních bezlepkových surovin, nebo z těch,
které si přivezete.
Při poptávce prosím specifikujte co nejpřesněji Vaše
požadavky a nároky například o osvědčení – všechny

Hotely
přátelské
k vozíčkářům

Dovolená, kde se
bude líbit i Vašim psům

Hotel
bez bariér
na

v y ž á d á ní

V nabídce CK VTT pro rok 2017 jsou i hotely přátelské k vozíčkářům. Znamená to, že jsou alespoň
částečně upraveny pro pohyb a pobyt handicapovaných osob, a to jak v samotném interiéru, tak v okolí
budovy – například u bazénu nebo vstupu do moře.
Nabídka poskytovaných služeb a komfortu pohybu se
u jednotlivých hotelů odlišuje, jedno ale mají všechny
společné – takto označené ubytovací kapacity mají
s vozíčkáři zkušenosti.
Budete-li mít zájem o zajištění bezbariérového pokoje,
kontaktujte prosím ještě před objednáním zájezdu pražskou centrálu naší cestovní kanceláře – ochotně Vám
poskytneme podrobné informace, případně vyzjistíme
a prověříme vše potřebné. Pro vyřízení je nezbytně nutné znát nejen Vámi preferovaný hotel, ale také konkrétní
termín. Dále je zapotřebí prověřit, jestli šířka výtahu ve
Vámi vybraném hotelu je dostatečná pro přepravu Vašeho typu invalidního vozíčku. Počet bezbariérových nebo
k vozíčkářům přátelských pokojů je omezen a je potřeba
je v hotelu vyžádat. Předem informovat také musíme
leteckého dopravce. To stejné platí, pokud potřebujete na letišti zajistit ještě asistenční službu, která se
poskytuje osobám se zdravotním postižením a osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace (zdarma).
Dovolujeme si upozornit, že transferové autobusy jak
v České republice, tak v cílových destinacích nejsou bezbariérové, za příplatek zajistíme taxi z letiště do místa
pobytu a zpět. V některých destinacích je možné vyžádat
speciálně upravené taxi pro pohodlnější přepravu. Rádi
pro Vás potřebné informace prověříme, aby přeprava
do destinace a pobyt samotný byly co nejpříjemnější.

Nechcete se ani během dovolené vzdát blízkosti vašeho čtyřnohého přítele? Nemusíte! Spousta hoteliérů
ochotně přivítá nejen Vás, ale také Vaše psy.
Cestování se psem má své nepopiratelné přednosti – ne- letadla je možné vzít jen malé psy ve schráně (do 5
musíte se obávat, jestli se mu stýská, jestli je o něj dobře kg u letecké společnosti TVS/SmartWings)), ostatní
postaráno, jestli mu něco nechybí. A především máte se pak (rovněž ve schráně) přepravují v zavazadlonablízku tvora, který už Vám poskytl tolik radosti a lásky. vém prostoru. Za přepravu se platí dle stanoveného
Dovolená se čtyřnohým přítelem má ale také svá ome- ceníku.
zení, na která je dobré myslet už od samého počátku Před cestou je rovněž potřeba mít zajištěny všechny
plánování. Už před koupí zájezdu je nezbytné infor- potřebné doklady, prohlídky a očkování – aktuální pomovat nás, že chcete cestovat se psem a nahlásit rasu drobné informace získáte na veterinární správě.
a především váhu psa. CK musí pro každé konkrétní (Odlišná situace nastává při cestování s asistenčními
zvíře žádat o svolení u letecké společnosti a také hote- psy – cestující musí doložit kromě veterinárního ošetlu. To proto, aby se nestalo, že se v jednom letu nebo ření asistenční zkoušky psa, který pak cestuje ZDARMA
v jednom turnusu sejde více zvířat, než umožňují před- v kabině letadla, leží pod sedadlem cestujícího, nemupisy. Upozorňujeme, že většina hotelů akceptuje psy do sí být ve schráně a vyžaduje-li to asistence, nemusí mít
váhy 3–5 kg. Limity u Vámi vybraného hotelu Vám rádi ani náhubek. Měl by mít postroj – s červeným křížem,
sdělíme na vyžádání.
nebo znakem asistenčního psa, aby ostatní cestující
Podmínky u jednotlivých leteckých přepravců se mír- poznali, že pes je asistenční – není podmínkou, dále
ně liší, v zásadě je ale třeba počítat s tím, že do kabiny by měl mít i deku.)
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