
Pokyny k příjezdu a ubytování
Před odjezdem

● Check-in letenek probíhá dle letů takto:
- Praha – Olbia přímý let – odbavení na základě platného cestovního dokladu a

potvrzení rezervace 
- Praha – Olbia s přestupem – nejdříve měsíc před odletem
- Bratislava – Alghero – nejdříve týden před odletem
- Bratislava   -  Olbia  přímý  let  –  odbavení  na  základě  platného  cestovního

dokladu a potvrzení rezervace 
● Zpáteční letenky u letu Bratislava – Alghero – Bratislava obdržíte v den odletu od

delegátů
● před  odjezdem  si  vytiskněte  a  vezměte  s  sebou  pokyny  k  příjezdu,  rezervační

smlouvu, případně fakturu, trajektové lístky nebo vouchery k letenkám.
● uložte si naše telefonní číslo: +420 603 452 370,  nebo +39 334 159 17 43  (stačí sms).
●  zašlete nám prosím sms zprávu těsně před odletem nebo před vyplutím z přístavu

Livorno, zda odlétáte nebo odpolouváte na čas.
● v  případě  jakýchkoliv  problémů  nás  kontaktujte  na  telefonních  číslech:  

+420 603 452 370 nebo +39 334 159 17 43, abychom vám pomohli problém vyřešit.

Při příjezdu
● v  případě  letecké  přepravy  nás  po  vyzvednutí  zavazadel  prosím  kontaktujte

prostřednictvím sms nebo telefonicky. Náš delegát vás bude čekat  před příletovou
halou, je třeba se s ním spojit. 

● v  případě  trajektové  přepravy  nás  po  připlutí  do  přístavu  prosím  kontaktujte
prostřednictvím sms nebo telefonicky pro další pokyny či upřesnění ohledně cesty.
 

Popis cesty
Z přístavu vyrazíte směr letiště (aeroporto), velký kruhový objezd u letiště projedete rovně, 
směr San Teodoro.
Projedete vesnice Murta Maria, Porto San Paolo, Monte Petrosu (odbočka k lokalitě Punta 
Molara), ve vesnici Lu Frailli je odbočka vlevo na resort Puntaldia (Punta Aldia), do lokality 
Coda Cavallo odbočíte za vesnicí Lutturai.
Adresy
● resort  Puntaldia (souřadnice parkoviště 40.8149081N, 9.6853547E)
● resort Coda Cavallo (souřadnice 40.8425597N, 9.6968669E)
● resort Punta Est (souřadnice 40.840953N, 9.714828E)
● resort Punta Molara (souřadnice 40.8524569N, 9.6801192E)
● vila Tanaunella, (souřadnice 40.692500N, 9.725583E)
● vila Falcone, Stintino (souřadnice  40.966796N, 8.205027E)
● Porto San Paolo (souřadnice 40.879903N, 9.635438E)



Při  příjezdu vám ukážeme veškeré  vybavení  apartmánu a  vil,  předáme klíče,  vyúčtujeme
poplatky hrazené na místě, které jsou uvedeny ve Vaší rezervační smlouvě a požádáme Vás o
složení vratné kauce ve výši 150 € u pobytu ve vile a ve výši 100 € při pobytu v apartmánu.
Kauce se vztahuje na případné poškození vybavení objektu. Bude Vám vrácena při odjezdu.

Povlečení a ručníky, které dostanete k dispozici na apartmánu či vile, jsou určeny výhradně
pro používání v daných objektech. Nikoli na pláž. V případě zájmu o zapůjčení osušek na pláž,
kontaktujte delegáta.

Toaletní papír, tablety do myčky, pytle na odpadky dostanete na začátku pobytu ve formě
„startovacího balíčku“, pokud vám nebude stačit na celý pobyt doplníte si  dle potřeby již
sami.

Klimatizace, pokud je objekt vybaven klimatizací, za její používání účtujeme poplatek 70 € na
týden.

Dodržování  nočního klidu,  v místě  pobytu je  třeba dodržovat  noční  klid,  který  začíná ve
23.00 hodin. V případě jeho nedodržování jsou místní policií ukládány vysoké pokuty. 

Závěrečný úklid, i za předpokladu, že závěrečný úklid je hrazen formou  povinného poplatku,
je  zapotřebí  před  odjezdem  vynést  veškeré  odpadky  z  odpadkového  koše  a  především
kuchyňskou linku zanechat v naprostém pořádku včetně umytého nádobí apod.

Zapůjčení vozu, dbejte prosím na to, abyste v něm neseděli v mokrých plavkách či čerstvě
natřeni krémem. Ve voze je také zákaz kouření. 
Při  půjčení  auta  a  následném  vrácení  prosíme  dotankovat  nádrž  do  plna.  V  případě
nedotankování si účtujeme poplatek 20€.

Check-in (čas ubytování) Check-out (čas opuštění ubytovací jednotky)
16:00  -    20.00 do 10:00

Důležité kontakty – Lékaři: 
San Teodoro - rychlá zdravotnická pomoc (Guardia turistica di San Teodoro) - NON STOP -
+39 0784 552076.
Olbia - Nemocnice (Guardia turistica di Olbia) - - závažnější případy - Via Aldo Moro 



Všeobecné informace Itálie

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je  chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele,  nikoli  pro dítě  
v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho
občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
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.
Ztrátu  či  odcizení  cestovního  dokladu  by  měl  turista  nahlásit  italské  polici  (případně
karabiníkům), a tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití
odcizeného dokladu. Na webových stránkách velvyslanectví  www.mzv.cz/rome naleznete  
k případnému využití přeloženou verzi policejního oznámení (tzv. „denuncia“).
V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní
pas  odcizen,  může  požádat  o  vystavení  tzv.  náhradního  cestovního  dokladu  (cestovního
průkazu),  který  mu  umožní  návrat  do  vlasti.  Je  určen  pro  přímou  cestu  z  Itálie  do  ČR.
Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na
nezbytně  nutnou  dobu  s  přihlédnutím  k  době  možnosti  návratu  do  ČR.
Žádost  o  náhradní  cestovní  doklad se  podává na příslušném formuláři,  který  obdržíte na
našem konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Čitelně vyplněný formulář
se dvěmi fotografiemi pasového formátu, poplatek a fotokopie českých dokladů, potvrzující
české  občanství  (osvědčení  o  státním  občanství  ČR,  fotokopie  ztraceného  pasu,  kopie
občanského  průkazu  s  vyznačením českého občanství)  předáte  pracovníkovi  konzulárního
oddělení. Pokud nemáte k dispozici žádný z těchto identifikačních dokladů, je třeba nejdříve
(nejlépe telefonicky) o této skutečnosti informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které
převezme od Vás osobní data, na základě kterých ověří Vaši totožnost u příslušných českých
orgánů.  Dále  je  nutno přiložit  potvrzení  o  ztrátě  či  zničení  cestovního  dokladu  (policejní
zpráva  z  jakékoliv  policejní  stanice,  event.  čestné  prohlášení).  Za  vystavení  náhradního
cestovního průkazu se vybírá správní poplatek 16 Eur (poplatek se každý měsíc aktualizuje dle
platného kurzu). Doporučujeme vozit s sebou také fotokopii platného cestovního pasu ČR
nebo  platného  občanského  průkazu  ČR  vydaného  po  červenci  2000.  Náhradní  cestovní
doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních
dokladů  příslušného  městského  úřadu,  kde  je  možno  požádat  
o vystavení nového cestovního pasu.


