22.09 – 29.09.2017
Individuální odbavení u přepážek letecké společnosti SmartWings v pátek, dne 22.09.2017,
bude zahájeno nejpozději ve 03:00 hodin ráno, na letišti Brno Tuřany.
Tel. spojení ČR: +420 602 663 132
a jen v naléhavém případě.

toto číslo lze využít pouze v den odletu z letiště v Brně

Pátek 22.09.2017 – linka QS 1424
PLÁNOVANÝ ODLET Z BRNA
PLÁNOVANÝ PŘÍLET NA KOS

: v 05:00 hodin místního času
: v 08:45 hodin místního času

Pátek 29.09.2017 – linka QS 1425
PLÁNOVANÝ ODLET Z KOSU
PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO BRNA

: v 09:35 hodin místního času
: v 11:20 hodin místního času

Doprava:

- letecká společnost: SmartWings, linka QS 1424/1425

Delegátka: - po příletu na ostrov Kos Vás bude čekat delegátka Lenka Hucíková +306 995 617 493
Upozorňujeme klienty, že v den příletu mohou být ubytováni nejdříve ve 14:00 hod.
Tyto podmínky vychází z mezinárodně platných dohod.
V odbavení (zaslaném společně s těmito pokyny) jste obdrželi kartičku kompletního cestovního
pojištění, voucher a anketu, kterou na konci pobytu prosím předejte vyplněnou naší delegátce.
Všechny dokumenty si prosím vytiskněte a vezměte s sebou.
Lety budou odbaveny bez papírových letenek, pouze na základě předložení cestovního dokladu
(platný cestovní pas nebo občanský průkaz).
V letech společnosti SmartWings máte nárok na bezplatnou přepravu 1 zavazadla o maximální hmotnosti
15 kg/na osobu.
Příruční zavazadlo může mít maximální hmotnost 8 kg (65x45x25 cm) + jednu malou osobní tašku (např.
dámská kabelka nebo laptop, max. 3 kg, (40x30x15 cm)
Podrobné informace, pokyny, podmínky a omezení ohledně letecké přepravy naleznete na
oficiálních stránkách SmartWings http://www.smartwings.com/cs/ nebo na našich stránkách
www.vtt.cz/pokyny-na-cestu.
Letecká společnost neposkytuje během letu občerstvení zdarma.
na str. 262 Pokyny na cestu.

Bližší informace v našem katalogu

http://www.vtt.cz/informace/prakticke-rady-pred-cestou
Nabídku výletů na ostrově Kos naleznete v katalogu na str.74 nebo na našich webových stránkách.

V případě dalších dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
Důležité:




Doporučujeme zkontrolovat si platnost cestovního dokladu!
Vzít si s sebou též evropský průkaz zdravotního pojištění (kartičku, kterou předkládáte
u nás u lékaře) a další nezbytnosti – viz katalog – léto 2017 str. 259 - 268.
Pojištění od ERV pojišťovny: V případě drobného zdravotního ošetření na Kosu, pokud
neuhradíte náklady s tím spojené na místě v hotovosti, pošle ERV Vašemu ošetřujícímu
lékaři na základě Vašeho telefonátu platební garanci. Pokud budou náklady hrazeny Vámi
v hotovosti, potom Vám je po návratu ERV vrátí na základě Vašeho vyúčtování.

Doprava na/z letiště Brno – automobilem
Letiště se nachází poblíž dálnice D1 Brno-Olomouc ještě na území města Brna. Na 201 km od Prahy je sjezd
na Slatinu a odbočka na letiště je viditelně označena. Od dálničního sjezdu je letiště vzdáleno 2 km.
Doprava na/z letiště Brno – autobusem z centra Brna
Na brněnské letiště se dá velmi snadno dojet z centra Brna během celého dne i v noci. Ve dne mezi 5:30 hod
a 22:30 hod jezdí na letiště autobusová linka 76, která odjíždí z Hlavního nádraží přesně každou
půlhodinu. V noci od 23:00 do 5:00 hod je letiště obsluhováno noční linkou N89 v intervalu 30 až 60
minut. Linka 76 vyjíždí z Hlavního nádraží a pokračuje dále k autobusovému nádraží Zvonařka (zastávka
Zvonařka u smyčky tramvaje) a dále jede přímo až na konečnou stanici Letiště Tuřany Terminál. Linka
N89 přes autobusové nádraží nejede a je nutno nastoupit na Hlavním nádraží. Doba jízdy činí v obou
případech cca 20 minut. Pro cestu je zapotřebí jízdenka na dvě zóny (100 + 101) v ceně 25 Kč pro
dospělého a 12 Kč pro děti.
Doprava na/z letiště Brno – taxi
Na letiště i z letiště je možné se dostat se CITY TAXI, rezervace na tel.: +420 542 321 321. Ceník jízdného
naleznete zde: www.citytaxibrno.cz/aierport-taxi/ , jízda trvá cca 20 minut.
DALŠÍ INFORMACE K POKYNŮM NA CESTU VIZ. KATALOG – LÉTO 2017
STR. 259 – 268.
NEBO NA WWW.VTT.CZ – POKYNY NA CESTU - V SEKCI UŽITEČNÉ INFORMACE

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNOU DOVOLENOU NA OSTROVĚ KOS.
CK VENUS TRADE AND TOURS (pobočka Josefská 8, Brno, 60200)

