ODLETOVÉ POKYNY K ZÁJEZDU
obj. č. 33-591-905

Zatmění Slunce – Čína
Vážení přátelé, cestovatelé!
Toto jsou odletové pokyny k vašemu zájezdu, obsahují podstatné informace pro váš zájezd
a odlet. Pečlivě je proto prostudujte a uschovejte. Přeji vám krásnou dovolenou!
Radka Podpěrová, China Tours, IV./ 2009

VÍZOVÉ FORMALITY
Pasy budeme fyzicky potřebovat kvůli obstarání víza nejpozději 29. 6. Zkontrolujte si,
zda váš pas splňuje požadované náležitosti dle Podrobných pokynů. Dále potřebujeme
1 vyplněný čínský formulář s nalepenou fotografií pasového formátu. Vše,
prosím, doručte (doporučujeme osobně – nejlpépe vašemu organizátorovi panu
Halířovi, který nám vše předá, nebo poštou – nejlépe EMS) do naší kanceláře.

TERMÍN ZÁJEZDU, LETENKA
Termín zájezdu je 17.–30. 7. 2009. Poletíme s leteckou společností Finnair (AY) – viz
dále Letový řád.
Poznámka: Finnair je členem aliance One World. Pokud sbíráte její míle, doporučujeme
nezapomenout vzít vaši kartičku k odletu a předložit ji na přepážce odbavení;
pozdější načítání mil je poměrně administrativně náročné a naše CK v něm nemůže být
zpětně nápomocna. Děkujeme za pochopení.
Konečná cena poplatků k mezinárodní letence je pro vaši skupinu 8.767 Kč.
Navýšení oproti částce za poplatky odhadnuté v katalogovém listu je způsobeno
změnami ze strany letecké společnosti a výraznou změnou kurzu koruny vůči
EUR/USD. Prosíme vás o doplacení rozdílu dle přiloženého vyúčtování.

LETOVÝ ŘÁD
ODLET
Praha, odlet
Helsinky, přílet
Helsinky, odlet
Šanghaj, přílet
NÁVRAT
Peking, odlet
Helsinky, přílet
Helsinky, odlet
Praha, přílet

AY 716

Pá 17.7.

AY 057
So 18.7.
AY 052
AY 6881

Čt 30.7.

11:30
14:40
17:10
07:10
10:55
14:25
16:45
18:00

POZNÁMKY
Všechny uvedené časy
jsou místní:
Praha: GMT+2 hod.
Helsinky: GMT+3 hod.
(ČR i Finsko letní čas)
Peking, Šanghaj:
GMT+8 hod.

PRŮVODCE
Na zájezdu vás bude provázet sinolog Mgr.Jan Pospíšil.

SRAZ ÚČASTNÍKŮ K ODLETU
Čas: 2 hod. před pravidelným odletem, tj. nejpozději v 9.30 hod. (pátek 17. července).
Místo: Letiště Praha-Ruzyně – Terminál 2 – odletová hala v 1. patře – na pravé straně
haly, před občerstvením "Ice and Fruit". Předpokládáme sraz u některého z krajních
volných stolků nebo v blízkém koutu se sedačkami. Zde vás bude očekávat pracovník
naší CK, který vám předá vaše dokumenty (pasy, letenky) a další materiály k
zájezdu. Počítejte prosím s tím, že úvodní informace, předávání dokumentů i dalších
materiálů si vezme alespoň 20 minut. Prosíme vás proto o dochvilnost ve vašem
zájmu i v zájmu ostatních účastníků.

TIPY A RADY PRO BALENÍ
A) PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO
 Obvyklé povolené rozměry jsou: 55 x 40 x 20 cm, povolená váha u většiny
společností je 5 kg (často i více). Kromě toho lze do kabiny letadla s sebou vzít
kabelku, kabát, deštník/hůl, fotoaparát, kameru nebo dalekohled apod.
 Nezapomeňte přibalit osobní hygienické potřeby a případně pravidelně léky –
hlavní zavazadlo se může zpozdit. Ale pozor na následující opatření
o tekutinách…
Příruční zavazadlo nesmí obsahovat jakýkoliv předmět připomínající zbraň, a to
včetně pilníčku na nehty, pinzet, kovových propisek, přívěšků v podobě nožíčků
apod. Čeká vás řada bezpečnostních kontrol – nestojí to za ta popotahování.
Dále dle předpisů nesmíte mít v příručním zavazadle jakékoliv tekutiny a gely
v objemu větším než 100 ml na jedno balení, celkem lze mít maximálně 1 litr. Tyto
tekutiny a gely je nutné při kontrole deklarovat samostatně zabalené v průhledném
sáčku (před kontrolou ke koupi za 10 Kč). Předepsané léky (inzulin apod.) a
dietologické prostředky nezbytné pro užívání během přepravy musí být doloženy
receptem nebo potvrzením od lékaře.
B) HLAVNÍ ZAVAZADLO
 Obvyklý váhový limit je 20 kg/os.
 Dovnitř dejte kartičku s vaší domácí adresou.
 Doporučení (nepovinné): Přijeďte na letiště o něco dříve a nechte si zavazadlo
zabalit do fólie na baličce v odletové hale (85 Kč).

PŘEDODLETOVÝ A ZÁJEZDOVÝ DISPEČINK:
TEL. +420 736 762 044
Toto číslo je Vám k dispozici v den odletu (bude je mít pracovník CK vypravující zájezd
na letišti) a během zájezdu pro nezbytně nutné operativní spojení. Pro běžné dotazy
k zájezdu využívejte prosím kontakty uvedené v zápatí stránky.

