
104656327     AUTOBUS - B

105 K

11.8.2017 19:45 Praha "M" Strašnická - MHD

Koupání v Bibione - Itálie

Dle objednávky / voucheru

Praha "M" Strašnická - zastávka MHD sm r Skalka PÁ 20:00  NE 9:00-11:00

Bibione - Itálie / Hlavní parkovišt v centru letoviska Bibione SO 7:00-9:00 SO 22:15

Cestovní pojišt ní výše uvedené je bez pojišt ní proti stornu. S pojišt ním proti stornu je cena 190,- K

Písek - ul. Pr b žná
Benzina OMV/ vedle OC Albert

eské Bud jovice - ul. Na Dlouhé louce
Benzina Agip/MOL vedle Kaufland

20:00 Praha -M- Strašnická SO 9-22:00 Volný program Bibione XXX

Po procházce s pr vodcem volný program na koupání a letovisko

21:15-21:50 Písek SO 22:15 Odjezd zp t do R XXX
Odjezd p es nástupní místa v R.

22:15-22:45 eské Bud jovice NE 9-11:00 P íjezd do Praha -M- Strašnická

SO 07:00-9:00 P íjezd do Bibione XXX
Cestou n kolik bezpe nostních p estávek. Ur uje pr vodce s idi i.

Program je pouze orienta ní a m že být na míst pr vodcem upraven.
Zejména z d vodu dopravní situace i jiných událostí - na zm nu programu nevzniká
žádný nárok na uplatn ní kompenzace i slevy.

V p ípad nástupního místa mimo Prahu je klient povinný cestovní agenturu informovat
minimáln 24 hodin p ed odjezdem.

Upozorn ní: P e t te si prosím pe liv celé pokyny k zájezdu - naleznete zde užite né
informace.

Nealkoholické nápoje.............................................................................................15 - 35 K
Alkoholické nápoje (pivo).....................................................................................20 - 30 K
Káva, aj, okoláda..................................................................................................10 - 15 K

*Aktuální nabídka je vždy k dispozici u idi e autobusu.
Ceny jsou pouze orienta ní. Prodej nápoj není v kompetenci cestovní agentury.

Ob erstvení probíhá vždy mezi p estávkami. B hem jízdy není možné ob erstvení
podávat z bezpe nostních d vod (vyjma studených nápoj )

David Bonati / telefon: 00420 721 976 732

Dubenec - motorest

20:45 - 21:00 hodin
PAP Oil - benzinka - ul. Linecká 295

22:30 - 23:00 hodin



100730291

Lucie Radová, centrála PRAHA

8.8.2017 10:00
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Informace k destinaci:
Původně a stále termální lázně, kde se léčí vodou, bahnem a inhalacemi je nám známé spíše jako dovolenkové středisko 
pro odpočinek u moře. Bibione je jedno z neoblíbenějších přímořských letovisek, nachází se na březích Jadranu mezi 
Benátkami a Terstem. Město má 11 km dlouhou pláž, která je rozdělena do 43 sektorů (Settore). Písčitá pláž se pomalu 
svažuje do moře a je vhodná především pro rodiny s dětmi. Za čistotu město dostalo již několikrát Modrou vlajku (Bandiera 
blu / Blue flag). Hlavní ulicí s obchody je Viale Aurora. Dalším vyhledávaným místem je Lunapark, který se nachází u 
velkého parkoviště na Via Orsa Maggiore. Z přístavu Porto Baseleghe v části Pineda se můžete vydat na výlet lodí po 
lagunách až k městu Caorle. Centrem města je Bibione Spiaggia. V západní části, nedaleko Lido del Sole leží lázně Bibione 
Thermae. Klidnější částí je Lido dei Pini. Východně od města se nachází maják a nedaleko od něj se do moře vlévá řeka 
Tagliamento. Podél pláže je nespočet sportovních aktivit včetně cykloturistiky nebo jízdy na kolečkových bruslích, možností 
zábavy v restauracích, barech či velkém lunaparku. Letovisko Bibione leží na pobřeží severního Adriatiku v italském kraji 
Veneto (Benátsko). Hraniční čáru mezi krajem Veneto a Friuli-Giulia Veneto (Friulsko-Julské Benátsko - centrem je Udine) 
tvoří řeka Tagliamento pramenící v Dolomitech. Právě fakt, že pramení v Dolomitech, způsobuje to, že moře u pobřeží 
Bibione je perfektně čisté. Osa písčité, 11 km dlouhé pláže probíhá přibližně západovýchodním směrem, což oceníte 
především při opalování.  

Více k programu: 
Po příjezdu do Bibione, budeme vystupovat z autobusu na parkovišti, které na mapě máte místo .   
Průvodce Vám cestou doporučí obchody a restaurace a také místa, kam se zajít podívat při večerní procházce. Během dne 
není možné chodit do autobusu a odkládat si zde věci – řidiči budou čerpat povinnou bezpečnostní přestávku. Dle určení 
průvodce na místě se však vymezí čas, kdy si budete moci odnést věci do autobusu, abyste nemuseli s taškami a ručníky 
chodit po večerní promenádě. Z pravidla to bývá mezi 18– 19:00 hodinou. Autobusy budou parkovat na parkovišti, kde 
nás vysadí. Doporučujeme si 
zapsat SPZ autobusu, jelikož v tento den do této destinace jezdí více našich autobusů. V autobuse si prosím nenechávejte 
cenné věci. Autobusy jsou uzamčeny na nehlídaném parkovišti. Můžete si ale nechat v autobuse teplejší oblečení či věci, 
které nebudete potřebovat, polštářky a jiné.  Informační schůzka bude na místě určena průvodce (čas i místo).  

Občerstvení: 
V autobuse je možné zakoupit teplé i studené nápoje. Upozorňujeme, že nabídka občerstvení je pouze v režimu řidiče a 
cestovní agentura ji nemá jak ovlivnit. Cestou však budeme stavět na několika bezpečnostních přestávkách a to z pravidla 
na čerpacích stanicích. Občerstvení v destinaci doporučujeme v místních restauracích. Je jich zde obrovské množství po 
celé až skoro nekonečné promenádě. Průvodce Vám doporučí ty nejlepší.  

Zavazadla: 
Zavazadla si vezměte skladná, nejlépe měkké tašky, v žádném případě ne krosny s kovovou konstrukcí 

Oblečení a co s sebou: 
Doporučujeme si vzít sebou i teplejší věci do autobusu, vzhledem k tomu, že v noci může být chladněji na cestě přes 
Rakousko a Itálii. V destinaci naopak panují skvělé podmínky, a proto doporučujeme letní oblečení, teploty zde neklesají 
v létě pod 28 stupňů. Doporučujeme také raději sebou deštník v případě deště.  

 Informace pro kuřáky: 
Pláž v Bibione je celá nekuřácká a hrozí zde pokuty za kouření. Pro kuřáky jsou na mnoha místech vyznačená místa pro 
kouření, přímo s odpadkovými koši na cigarety.  

Pláž: 
V Bibione platí zákaz volného používání pláže před slunečníky. Bez poplatků je možné používat pouze tu část pláže, která 
je za slunečníky (80 - 200 m od moře). Obecně však po celém Bibione lidé používají přední část a to ihned u moře, kde je 
možné si lehnout na deku. V této části ale prosím neumisťujte slunečníky – byli byste požádání a odstranění slunečníku. 
Pokud máte zájem si umístit vlastní slunečník, tak lze jej umístit na vyznačená místa za slunečníky, které patří pláži.  
Pláž je celá zdarma. Služby na pláži jako převlékárny a toalety, sprchy jsou zdarma. Jediné co si klienti hradí, pokud chtějí, 
využít lehátka a slunečníku k pronájmu přímo na pláži. Poplatky se pohybují kolem 12 -17 EUR za celý set.  
Dle mapy jsou pláže rozděleny na sektory od 2 – 29. Pravou část LIDO DEL SOLE PINEDA doporučujeme pro klienty, kteří 
mají raději klid. Zde jsou zejména ubytování senioři a je to dále od centra. Není takový ruch. Pro klienty, kteří mají rádi 
rušnější část tak doporučujeme sekt. od 14 – 20. Zde je to blízko centra a probíhá zde rušnější život – spíše mladí a rodiny.  

Sportovní vyžití, atrakce: 
Na pláži a podél pláže je mnoho vyžití. Podél pláže vede cyklostezka pro kola a brusle. Na pláži je též dostatek sportovního 
vyžití od volejbalu po velké šachy a dětská hřiště s houpačkami.  

Doklady: 
Každý cestující musí mít vlastní pas. Lze také cestovat v rámci Evropské unie na občanský průkaz. Upozorňujeme, že děti 
musí mít vlastní cestovní doklad a to buď OP nebo PAS. Neplatí již zápis u rodičů od roku 2011.  

Obchody: 
V Bibione se nachází mnoho obchodů s potravinami a nápoji. Proto sebou prosím nemusíte vozit velké zásoby pití. Pití lze 
zakoupit za podobné ceny jako u nás. V centrální části jsou supermarkety dražší: KASAMON, TOP TEN. Pokud ale budete 
chtít jít stranou a nakoupit například i italské potraviny domů, tak Vám průvodce doporučí obchod ILDI kousek od 
parkoviště autobusu.  

Pokračování na dalších stranách!  
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Kapesné:
Vzhledem k mnoha trakcím je individuální, doporučujeme však cca. 50 EUR / osoba.  
Příklad: Menu v restauraci cca. 10EUR, pronájem lehátka 15 EUR, pronájem kol a rikši cca. 10-25 EUR. V místě je dostatek 
bankomatů.  

TIPY PRŮVODCE: 
Procházka podél pláže až k majáku. Večerní procházka po promenádě. Možnost zapůjčení rikši a projet si celé Bibione. 
Lunapark večer. Rikša je vozítko pro 2-6 osob. Lze si ji zapůjčit a to buď, šlapací nebo elektrickou. Doporučujeme, protože si 
tak rychle můžete projet celé Bibione. Přes den Vám doporučíme odpočinek na pláži. Obchody v tuto dobu nemají cenu, 
jelikož Italové využívají siestu a mnoho obchodů otevírá až v pozdějších odpoledních hodinách. K odpočinku na pláži Vám 
doporučíme procházku k majáku podél pláže až na její konec – v případě, že koukáte na moře, tak trasa na maják vede 
podél pláže směrem doleva. K večeru doporučujeme projít celou promenádu plnou restaurací a barů. Průvodce Vám 
doporučí restauraci i nejlepší zmrzlinu v Bibione. Ve večerních hodinách doporučujeme navštívit LUNAPARK pro děti tak i 
dospělé. Nachází se přímo u parkoviště autobusů. Najdete zde zábavu pro děti i dospělé a je to krásné zakončení dne.  

Cestovní pojištění: 
Důrazně doporučujeme, aby klienti měli sjednáno cestovní pojištění. Pro naše klienty ho jsme schopni vyřídit s 50% slevou 
a to online. Stačí, pokud nám na náš email zašlete Jméno + příjmení a datum narození. Cestovní pojištění se hradí poté 
v autobuse a to většinou 35,- Kč / den tj. 105,- celý zájezd. Toto pojištění zahrnuje léčebné výlohy. Pojištění proti stornu 
bylo možné uzavřít v době objednání zájezdu. Klientům bude též předáno v autobuse a vybrána platba za pojištění, které 
je vyšší o pojištění proti stornu. Upozorňujeme, že každý klient musí mít vytištěné pokyny, kde je součástí i kartička 
pojištěného. Kartičky již v autobuse nevystavujeme!  

SLOVNÍK: 
Ahoj - Ciao (čao) 
Dobrý den - Buongiorno (bondžorno) 
Dobrý večer - Buona sera 
Dobrou noc - Buonanotte 
Na shledanou - Arrivederci (arivederči) 
Na shledanou - ArrivederLa (při vykání) 
Uvidíme se brzy - A presto 
Děkuji - Grazie 
Prosím - Prego ( pokud něco dávám) per favore (pokud něco žádám) 
Ano - Si 
Ne - No 
Jak se máš - Come stai? 
Dobře a ty - Bene e tu? 
Špatně - Male 
Není to špatné - Non c'è male 
Jde to - Cosi cosi. 
Jak se jmenuješ - Come ti chiami? ( come ti kiami) 
Jmenuji se Martina - Mi chiamo Martina (mi kjamo Martyna) 
Těší mě - Piacere (piačere) 
Odkud jsi - Di dove sei? 
Jsem z České republiky - Sono dalla Repubblica Ceca 
Jsem z Prahy - Sono da Praga 
Dobrou chuť - Buon apetito 
Muž - L´uomo (m) 
Žena - la donna 
Toto - questo (kvesto) 
Tato - questa 
Kde - dove 
Dům - la casa 
Auto - la macchina (mákina) 
Noc - la notte 
Den - Il giorno (džorno) 
Ráno - la mattina 
Odpoledne - il pomeriggio (pomeridžo) 
Večer - la sera 
Noc - la notte 
Benvenuti - Vítejte 
Česká republika - La Repubblica Ceca (la republika čeka) 

Přejeme Vám, abyste si zájezd užili a v případě dotazů či pomoci se neváhejte obrátit na svého průvodce! 

Pokračování na dalších stranách! 






