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Obecná doporučení a informace pro klienty  

cestovní agentury KD Tour 
 
 
 

 Před odjezdem do vybrané destinace (nejlépe ještě před zakoupením zájezdu) si    
 zkontrolujte své cestovní doklady a  to především: 
 
 

• platnost cestovních dokladů (vyhotovte si také jejich kopii) !!!  V případě cesty do zemí Evropské unie a dále 
Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonské 
republiky, Srbské republiky, Gruzie a Moldavské republiky lze jako cestovní doklad použít platný občanský 
průkaz. Pro Moldavskou republiku lze použít pouze občanský průkaz ve formátu ID1 se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz ve formátu ID2 se strojově čitelnými údaji. 

             

•  do ostatních zemí musíte mít cestovní pas. U některých zemí (striktně Egypt a Spojené  arabské emiráty) je 
vyžadována jeho platnost nejméně ještě 6 měsíců po příletu  zpět do ČR. U cest do Turecka musí být 
platnost pasu ještě minimálně 150 dnů. U cest do Spojených arabských emirátů nesmí cestovní pas obsahovat 
razítko Izraele. 

 

• od roku 2012 není možné cestovat s dítětem, které je pouze zapsané v pasu nebo občanském průkazu rodiče. 
Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas, nebo občanský průkaz, přičemž platí stejná pravidla jako u dospělých 
osob. 

 

• informujte se, zda potřebujete do cílové země vízum – s vyřízením vízových povinností Vám rádi pomůžeme. 
 

• ověřte si, jaké doklady potřebujete k řízení motorového vozidla v navštívených zemích (pokud si v destinaci 
plánujete půjčit automobil). 
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Než odcestujete, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům 
 
 
 

• ověřte si, zda máte sjednané cestovní pojištění – úraz v destinaci se může bez kvalitního pojištění velmi 
prodražit.  

 

• vytiskněte a vezměte si s sebou vouchery, letenky, kartičku s pojištěním a pokyny na cestu, které obdržíte buď v 
KD Tour osobně a nebo elektronicky na Vámi uvedenou emailovou adresu. 

 

• peníze na dovolenou si pohodlně vyměníte v bance nebo ve směnárně. Podle typu země, do které se chystáte, 
půjde převážně o výměnu světové měny euro (EUR) nebo americký dolar (USD). Před nákupem je dobré si zjistit 
nejvýhodnější kurzy měn.  

 

• v zahraničí můžete zároveň používat platební karty. Ověřte si ve své bance výši poplatků za použití platební 
karty v zahraniční a platnost karty.  

 

• nezapomeňte si s sebou vzít léky, které pravidelně užíváte. Pokud cestujete letadlem, je vhodné vzít si 
dostatečnou zásobu léků na cestu do příručního zavazadla. 

 KD Tour doporučuje přibalit tyto léky:  

− přípravky na alergii a poštípání hmyzem 

− léky proti bolesti a na snížení teplot 

− léky na průjem 

− prášky, nebo kapky proti žaludeční nevolnosti 
 

• před cestou do exotických destinací si v dostatečném předstihu ověřte povinné nebo 
 doporučené očkování !!! Do některých exotických zemí vás bez povinného očkování 
 a mezinárodního očkovacího průkazu nepustí. 
 

• celní limity, aneb věnujte pozornost tomu, co můžete vyvézt do zahraničí a co si  můžete dovézt z dovolené. 
Mezi časté zakázané suvenýry, patří například: korály, některé druhy kaviáru, schránky mořských živočichů, 
výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny. Podrobnější informace naleznete také na stránkách Celní správy 
ČR, České inspekce životního prostředí, Státní veterinární správy a stránkách Ministerstva životního prostředí.  

 

• dejte pozor abyste nepřekročili rozměry a váhové limity zavazadel, tyto limity se liší podle toho s jakou leteckou 
společností poletíte. Tyto informace Vám rádi před odletem poskytneme. 

 

• čas odletu a příletu do/ z destinace uvedený v cestovní smlouvě je pouze orientační a může se měnit. 
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Důležité informace pro klienty v destinaci 
 
 
 

• po příletu do vybrané destinace (s výjimkou exotických destinací případně individuálních zájezdů) na Vás bude 
čekat delegát dané cestovní kanceláře, který Vám předá obálku se základními informacemi o zemi a s 
termínem schůzky ve vašem hotelu.   

 Zároveň Vás delegát nasměruje do autobusu, který jede do vašeho hotelu (cestou může  být několik zastávek 
 pro klienty, kteří mají ubytování v jiných hotelech). 
 

• podle mezinárodních dohod musí být pokoje zpravidla vyklizeny do 12.00 hod.  
 Možnost nastěhování v den příjezdu bývá zpravidla po 14.00 hod. Časný příjezd či    
 pozdní odjezd neopravňuje k delšímu používání pokoje.  
 

• klienti, kteří mají zakoupené ubytování s polopenzí  (snídaně a večeře v ceně zájezdu) zpravidla začínají první 
den večeří a poslední den končí snídaní. Pokud máte zakoupený zájezd s programem all inclusive, začínáte 
čerpat v momentě, kdy Vám na recepci dají náramek opravňující k čerpání programu all inclusive. Některé hotely 
dávají náramek ihned po příjezdu a jiné až po check in (nastěhování do pokoje). Jedná se o individuální 
rozhodnutí jednotlivých hotelů a nejde jej nijak ovlivnit. Program all inclusive končí v momentě, kdy Vám hotel 
odebere náramek opravňující k čerpání. 

 Některé hotely mohou náramek odebrat ihned po check out (po vyklizení pokoje). Mnoho hotelů však 
 klientům nechává náramek až do jejich faktického odjezdu z hotelu. Opět se jedná o individuální rozhodnutí 
 jednotlivých  hotelů, které cestovní kancelář ani agentura nemohou ovlivnit. 
 

• pobyty v zahraničí nabízíme v ubytovacích kapacitách různých typů a kategorií. Jejich popis je uveden v textu 
katalogu nebo na webových stránkách. Všechny informace jsou aktuální v době vydání katalogu a mohou se 
během sezóny měnit. 

 

• vybavení, velikost a poloha pokoje nemusí být v rámci jedné ubytovací kapacity  naprosto shodná. Ubytování 
více osob na pokoji, tj. za výhodnější cenu, je většinou na úkor prostoru v pokoji. Přistýlka nemusí být vždy 
řádným lůžkem a může způsobit zmenšení prostoru v  pokoji.  

          

• veškeré nahlášené nezávazné požadavky při prodeji zájezdu, jako jsou pokoje vedle sebe, vyšší patro, výhled na 
moře apod. jsou pouze nezávazného charakteru a nelze na ně uplatňovat nárok. Hotely se v rámci možností 
snaží klientům vyjít vstříc ale, ne vždy je to možné. 

  

• případné problémy s ubytování, vybavením pokoje, typu pokoje, výhledu apod., řešte neprodleně s delegátem 
dané cestovní kanceláře. Delegát je vám v těchto případech plně k dispozici a měl by ve spolupráci s recepcí 
sjednat nápravu. Pokud není z nějakého důvodu možné sjednat nápravu na místě, sepište s delegátem 
reklamační protokol a vše pečlivě zdokumentujete (foto, video).  Následná reklamace se bude řešit po vašem 
příjezdu, kdy daná cestovní kancelář vyhodnotí oprávněnost stížnosti. 

 

• v případě zdravotních problémů nejprve kontaktujte svojí cestovní pojišťovnu !!! 
 (kontakt je uveden na kartičce k cestovnímu pojištění). Pracovník cestovní pojišťovny Vám poradí jak správně 
 postupovat. Je také určitě vhodné mít u sebe hotovost  z důvodů případné platby za drobná ošetření.  Pokud 
 se jedná o dražší zákrok, pojišťovna se spojí  přímo s danou nemocnicí a vše vyřídí za Vás. 
 
 

Přejeme Vám šťastnou cestu a mnoho nezapomenutelných zážitků, 
Vaše cestovní agentura KD Tour 


