
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itálie patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy světa. Návštěvníky sem lákají antické a středověké renesanční památky (Řím,
Florencie, Benátky, Pisa), pláže (prakticky celé pobřeží, Bibione, Rimini; Gardské jezero), hory (Alpy, Cortina d’Ampezzo) i
venkov (Umbrie, Toskánsko). Lákadly jsou i lázně a různé filmové a hudební festivaly (Benátky, San Remo). V Itálii se nachází
nejvíce kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO (44).

 

 

 

 

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě
platného cestovního dokladu: 
všechny typy cestovních pasů
- se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, nebo 
- bez strojově čitelných a bez biometrických údajů, 
všechny typy občanských průkazů
Nedoporučujeme používat  občanské průkazy s  oddělenou vyznačenou částí  (s  odstřiženým rohem) z  důvodu změny
povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve
státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

 
Je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Není již možné cestovat bez vlastního dokladu.

 
U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.
Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině.
Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.

 
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července
2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů skončila dne 26.
června 2012.

 

 

 

 

Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží:
800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze 3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku, alkoholické nápoje mohou dovážet
osoby  starší  17  let  (10  l  alkoholických  nápojů  s  obsahem  vyšším  než  22%,  20  l  alkoholických  nápojů  s  obsahem
nepřesahujícím 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín ), 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína, 110 l piva. Výše uvedená množství jsou
považována za obchodní dovoz. Dovoz benzínu v kanystru je zakázán.
Dovoz valut není omezen, vývoz hotovosti je omezen na 10.000,- Euro, nad zmíněnou částku je třeba vyplnit prohlášení o
dovozu/vývozu peněz.

 

 

 

 

Dobrý den   -  Buon giorno     otevřeno/zavřeno -  aperto/chiuso  
Dobrý večer -  Buona sera      tady/tam         -  qui/la  
Arrivederci -  Nashledanou     volno            -  libero
Ano/Ne      -  Si/No           obsazeno         -  occupato 

ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, 602 00 Brno
zapsaný v KS Brno, oddíl C, vložka 48694     IČ: 26968916
Tel: 542 321 322      Fax: 542 211 628      Email: info@adrialand.cz

ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, 602 00 BrnoProdejce:
Tel: + 420 731 777 797      Fax: +421 376 518 592      Email: info@adrialand.cz

POKYNY A INFORMACE K POBYTU
rezervační číslo: 399234

Vážený zákazníku,

nejprve nám dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste zvolili právě naši cestovní kancelář k zajištění Vaší dovolené. Rádi
bychom Vás ujistili, že se maximálně vynasnažíme, abyste byli s našimi službami spokojeni a aby Vaše dovolená s námi patřila
mezi ty nejhezčí.
Nyní se Vám dostávají do rukou praktické informace.

Informace k zájezdu
Itálie - Friuli-Venezia Giulia - Lignano SabbiadoroMísto:
Kemp Sabbiadoro - mobilhomeUbytování:
16.06.2017 - 25.06.2017Termín zájezdu:

Strava: Plná penze

Předběžné informace k dopravě
Nástupní místo: Kozojedyautobusem Termín: 16.06.2017Typ dopravy tam:

Kozojedyautobusem 24.06.2017 Výstupní místo:Termín:Typ dopravy zpět:

Informace k zemi

Pasové a vízové formality

Celní formality

Slovníček



Prosím      -  Per favore      horké            -  caldo
Děkuji      -  Grazie          studené          -  freddo
Omluvte mě  -  Mi scusi        vlevo            -  a sinista
více/méně   -  piu/meno        vpravo           -  a destra
velký/malý  -  grande/piccolo  den              -  giorno
blízko      -  vicino          daleko           -  lontano 

 

 

 

 

Region se skládá ze dvou částí - Friuli a Julské Benátsko (Venezia Giulia). Friuli - je oblast na severovýchodě Itálie se svou
vlastní kulturní a historickou identitou. Nejvýznamějším městem je Udine. K dalším důležitým centrům patří Pardenone,
Gorizia, Portogruaro. Jultské Benátsko - jedná se o oblast, která je tvořena horami na severu a rovinami na jihu. Nejdelší řekou,
která vytváří hranici s Benátskem je Tagliamento.

 

 

 

 

Lignano Sabbiadoro je centrem poloostrova a skládá se z velkého množství hotelů, barů a prázdninových apartmánů. Hlavní
nákupní třída vede od Viale Centrale přes pěší zónu až po Terrazza al Mare ve špičce poloostrova. Písčité pláže jsou
rozděleny do několika částí, které mají různé barvy a jsou rozděleny od 1 do 19. Ve městě je hodně fontán a náměstí. Na
jednom z náměstí je i kostel. 

 

 

 

 

Aktuální ceny a nabídky fakultativních výletů budou upřesněny na místě u delegáta: 
• Benátky – prohlídka historického centra. Celodenní výlet včetně lodě, cca 49 EUR, prohlídka historického centra s průvodcem.
• Aquapark Auqasplash – cca 25 EUR.
• Zábavní park Gulliverlandia – cca 15 EUR.
• Lodní výlet (mušličkový ostrov, rybářský ostrov…) – cca 20 EUR.
ceny jsou pouze orientační. 

 

 

 

 

Po příjezdu do lokality se prosím hlaste v kempu Sabbiadoro u delegáta, v době cca 16.00-19.00 hod. Ubytováni budete po
předložení přiloženého ubytovacího poukazu – voucheru. 
Výměnný den: po příjezdu si klienti přebírají stany od odjíždějících klientů dle inventáře. 
Den odjezdu: klienti jsou povinni předat stany do cca 9.00 hod. 
Delegát provádí inventární kontrolu.

 

 

 

 

Plná penze kontinentální - začíná večeří v den příjezdu a končí obědem v den odjezdu.
 

 

 

 

CESTOVNÍ DOKLADY:
- OP nebo pas
- děti mladší 15 let musí mít cestovní pas, protože podle nařízení EU z roku 2012 musí mít každá osoba, která překračuje
hranice, svůj vlastní cestovní doklad. Již není možné cestovat s dětmi zapsanými v cestovním pase nebo občanském průkaze
rodičů.
- je nutné, aby použitý cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu občana ČR na území Itálie.
-  v případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit  na nejbližší  zastupitelský úřad ČR (Řím) nebo na konzulární
jednatelství (Milano), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do
ČR.
- děti již nepotřebují pro vstup do Itálie souhlas zákonného zástupce

 
OSTATNÍ:
- ubytovací poukaz ADRIALAND (voucher)
- povlečení (doporučujeme prostěradlo, povlak na polštář a na deku)
- ručníky
- léky dle Vaší osobní potřeby (i na sluneční alergii a spáleniny)
- toaletní papír
- dostatek opalovacích krémů
- repelent

 
Hlavně dobrou náladu, která Vás bude provázet po celý pobyt. Jedete si odpočinout a my se k tomu budeme ze všech sil
snažit přispět.

 

 

 

 

Villaggio Sabbiadoro:
Via Sabbiadoro 8
330 54 Lignano Sabbiadoro

 
DELEGÁTKA
LUDMILA ŠPAČKOVÁ

 

 
Velvyslanectví České republiky v Itálii:
Ambasciata della Republica Ceca

Informace k oblasti

Informace k lokalitě

Fakultativní výlety

Informace k pobytu

Stravování

Co s sebou

Kontakty



Via dei Gracchi 322
00 192 Roma
Telefon: 0039 06 360 95 71-3; Nouzová linka: 0039 335 310 450
Fax: 0039 06 324 44 66

V případě dotazů kontaktujte naši non-stop asistenční službu na čísle: 00420 731 777 797.

09.06.2017 kolektiv CK ADRIALANDDatum vydání:


