INFORMACE K POBYTU

HOCHFICHT / 17.01. – 21.01.2022

ODJEZD: 17.01.2022 (PONDĚLÍ) V 07,00 HOD Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC – BACHMAČSKÁ ulice
přistavení busu v 06,45 hod

NÁVRAT: 21.01.2022 (PÁTEK) v podvečerních hodinách (cca v 17,30 hod)
DISPEČINKOVÝ TELEFON: spojení na službu cestovní kanceláře v ČR +420 608 728 764
DOPRAVA: Na zájezd si s sebou vezměte pouze skladná zavazadla (kufry, sportovní kabely).
Před ubytovnou je možno zastavit k vyložení a naložení zavazadel.
Zájezdové autobusy mohou přepravovat pouze osoby, které předloží doklad 2G (doklad o očkování
nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech);
v uzavřeném prostoru autobusu platí povinnost nosit respirátor FFP2 bez ventilu.
UBYTOVÁNÍ: Jugendgästehaus Ulrichsberg; Falkensteinstraße 1, Ulrichsberg
LOŽNÍ PRÁDLO: Cena pobytu zahrnuje pronájem ložního prádla.
STRAVOVÁNÍ:
snídaně kontinentální – chléb, máslo, marmeláda, med …
30
oběd
úterý - pátek / restaurace v lyžařském středisku cca od 12 hod / hlavní jídlo + nápoj
večeře zpravidla od 18,00 hod; polévka, hlavní jídlo, dezert
PRAVIDLA POBYTU: v přízemí se přezouvá do domácí obuvi
SKIPASY: Cena zájezdu zahrnuje 5ti denní skipas Hochficht. Skipasy jsou ve formě vratných
magnetických karet. V případě ztráty nelze vystavit náhradní a v daném případě po Vás bude požadována i
úhrada kauce 2 € (hodnota karty). Na skipas není potřeba fotografie.
POJIŠTĚNÍ: Cestovní pojištění je zahrnuto v základní ceně zájezdu. Karty pojištěnce obdržíte v autobusu.
Komplexní cestovní pojištění ČSOB pojišťovny a.s. typ CK3-2021.:

Zimními sporty se rozumí zejména: biatlon,
jízda na saních, bobech a skibobech na
upravených a veřejně přístupných tratích,
krasobruslení, lední hokej, lyžování (včetně
běhu na lyžích) a snowboarding na
vyznačených a veřejnosti přístupných
sjezdovkách a trasách včetně přístupových
cest k nim, lyžování a snowboarding na „U“
rampě, monoski po vyznačených trasách… .

DOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ VZÍT S SEBOU: Každý občan České republiky, včetně nezletilých dětí,
musí mít při cestách do jiných zemí Evropské unie svůj vlastní cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo
občanský průkaz.
Je nutné mít s sebou i kartičku pojištění ČR, která je vyžadována při případném lékařském vyšetření.
Při návštěvě lékaře musíte mít s sebou pas či OP, Evropský průkaz zdravotního pojištění a kartu cestovního
pojištění. Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na
poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na převoz,
repatriaci pojištěnce do ČR… (je hrazeno Vaším cestovním pojištěním).
POZOR:
Děti do věku minimálně 15 let jsou povinny nosit při zimních sportech na rakouských sjezdovkách
ochrannou přilbu. Zodpovědnost přitom nesou odpovědné osoby z řad dospělých – rodiče, pedagogický
dozor či personál, který nad dětmi na sjezdovkách dozor vykonává.








PRO VSTUP DO DESTINACE A NÁVRAT ZPĚT DO ČR
Před odjezdem i příjezdem prosím sledujte aktuální podmínky a přijatá opatření na stránkách Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
Pečlivě si je prosím před odjezdem prostudujte. Opatření podléhají častým změnám a jejich dodržení je
nezbytné pro vstup do destinace i Váš návrat zpět do ČR.
Za případné nesplnění povinností pro vycestování nenese CK odpovědnost.
Návrat do ČR: očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID19, pouze s příjezdovým formulářem (naleznete na webové stránce www.plf.uzis.cz
Doporučujeme Vám vyplnit si příjezdový formulář pro návrat do ČR ještě doma před cestou z ČR.

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit:
doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech
+
zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru).
Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku.
Doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:
1. po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů
od kompletního očkování),
2. nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti:
270 dnů od podání jednodávkové vakcíny); minimální interval pro platnost přeočkování po jednodávkové
vakcíně, jíž nepředcházelo překonané onemocnění, se zkracuje ze 120 na 14 dní. Jednodávková vakcína
Johnson & Johnson je uznávána jako doklad bezinfekčnosti „2G“ jen do 2. 1. 2022. Poté bude třeba mít i 2.
dávku očkování.
3. kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl
proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti
neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),
4. očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní
po dokončení předchozí vakcinace.
Doklad o prodělání nemoci – lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské
potvrzení na příslušném formuláři (německy, anglicky) o prodělání nemoci v posledních 6 měsících.
O certifikát o provedeném očkování či testu je možné zažádat v místě očkování / testu a také on-line přes
Očkovací portál občana. Využít lze rovněž aplikaci Tečka.
PODMÍNKY V RAKOUSKU:
Na území celého Rakouska je stanoven minimální standard opatření, jednotlivé spolkové země je mohou
zpřísnit:
ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně
2 m,
totéž platí pro hotely a obchody (s výjimkou obchodů se základními potřebami, lékáren apod., kde se žádný
doklad nepředkládá),
2G platí také pro restaurace, navíc je potřeba se při návštěvě registrovat a nosit FFP2 respirátor při pohybu
po restauraci.
Sportoviště: platí 2G, při samotném sportování není vyžadován respirátor/rouška. Vstup na sjezdovky tudíž
mají pouze osoby, které předloží doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech.

