Základní informace
potřebné k uzavření Smlouvy o zájezdu
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
VYZNAČTE, O KTERÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MÁTE ZÁJEM

Víza

Jednolůžkový pokoj

U každého z objednaných víz bude v konečné kalkulaci účtován i poplatek za
vyřízení ve výši 300 Kč (příslušná ambasáda má sídlo v ČR či e-víza) / 800 Kč
(příslušná ambasáda má sídlo mimo ČR).

Pokud souhlasíte s doobsazením, budeme hledat někoho na doobsazení.
Nenajdeme-li jej, zahrneme do konečné kalkulace příplatek za jednolůžkový
pokoj.

Ano – žádám o zajištění všech potřebných víz

Cestuji samostatně, souhlasím s doobsazením

Ne – zajistím si všechna potřebná víza samostatně

Objednávám jednolůžkový pokoj

Pojištění a připojištění
V ceně zájezdu (pokud není uvedeno jinak) je základní cestovní pojištění BASIC od
ERV Evropské pojišťovny a.s. s následujícím plněním:

K ZÁKLADNÍMU CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ LZE DÁLE
SJEDNAT PŘIPOJIŠTĚNÍ NA 31 DNÍ
Podrobné informace k připojištění naleznete v Pojistných podmínkách
ERV Evropské pojišťovny a.s. nebo na
https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni

POJIŠTĚNÍ BASIC ZAHRNUJE:
LÉČEBNÉ VÝLOHY

PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ

Léčebné výlohy: 5 400 000 Kč

Doporučujeme sjednat si připojištění stornopoplatků při zrušení zájezdu.
Cena připojištění storna je 3 % z ceny zájezdu (bez částek za pojištění)
v případě kombinace s variantou LIVINGSTONE nebo EXTRA, nebo 4 %
z ceny zájezdu v případě pojištění pouze samostatného storna. Limit plnění
na jednu Smlouvu o zájezdu je maximálně 300 000 Kč, spoluúčast 20 %.

Zubní ošetření: 24 000 Kč
Fyzioterapie: 120 000 Kč

LIVINGSTONE ZA 990 Kč

ASISTENČNÍ SLUŽBY
Aktivní asistence: neomezeně

Připojištění na škodu na osobních věcech, zmeškání odjezdu, přerušení
cesty, trvalé následky úrazu, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku,
nevyužitá dovolená, atd.

Převoz, přeložení, přeprava: 1 000 000 Kč

PŘIPOJIŠTĚNÍ EXTRA ZA 1 990 KČ

Repatriace tělesných ostatků: 1 000 000 Kč

Připojištění na pobyt ve výškách nad 3 000 m n.m., na škodu na osobních
věcech, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, trvalé následky úrazu, atd.
Do tohoto připojištěni jsou zahrnuty i rizikové sporty a vysokohorská
turistika do 6 000 m n.m.

Opatrovník: 150 000 Kč

NECHCI PŘIPOJIŠTĚNÍ

S CK LIVINGSTONE JEDU

Vyberte

Slevy livingstone
POŽADUJI NĚKTEROU ZE SLEV CK LIVINGSTONE

Pro věrné zákazníky

Včasné přihlášení

Spojení zájezdů

Skupinová sleva

Slevy za včasné přihlášení a jiné časově omezené slevy jsou vázány na datum složení zálohy.

Vaše přání k zájezdu
PRODLOUŽENÍ, VLASTNÍ LETENKA, APOD.

✔

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby své cesty s CK Livingstone.

✔

Souhlasím se zasíláním tištěného katalogu s nabídkou na každý rok.

✔

Souhlasím se zpracováním osobních údajů při vyplnění dotazníku spokojenosti za účelem slosování a získání slevy na další zájezd.

✔

Souhlasím se zasíláním informačních emailů.

ULOŽIT
Po uložení tento dokument odešlete zpět jako přílohu emailu na adresu, ze které Vám byla potvrzena rezervace.
V případě, že máte problémy s vyplněním nebo uložením tohoto formuláře, stáhněte si aktuální verzi Adobe Reader na tomto odkazu:
https://get.adobe.com/cz/reader/

Lékař výpravy

