
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  

 

Nástupní místa: 

Bez příplatku: Praha, Příbram/ Benešov, Písek/ Tábor, Strakonice, České Budějovice, Kaplice, Ostrava, 

Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Lipník n. B., Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov 

 

Za příplatek 100,- Kč - Brandýs n. Labem 

Za příplatek 150,- Kč – Mladá Boleslav, Plzeň, Domažlice, Kdyně, Klatovy, Humpolec, Jihlava, 

Kroměříž 

Za příplatek 200,- Kč – Liberec, Jablonec, Turnov, Pardubice, Hradec Králové, Bruntál, Opava, Hořice, 

Chomutov, Most, Teplice, Ústí n. Labem, Děčín, Uherské Hradiště, Zlín 

 

POZN. minimální počet účastníků pro svoz z jednoho místa je 4 osoby 

 

Cena zahrnuje: přepravu jedné osoby TAM i ZPĚT (každá osoba – i dítě od 0 let - musí mít vlastní 

sedačku a vlastní jízdenku), přepravu jednoho příručního zavazadla o hmotnosti do 5 kg a přepravu 

jednoho cestovního zavazadla o hmotnosti do 15 kg. 

 

 

Přeprava bude organizována následovně: 

odjezd z ČR každý pátek v období 28.05. - 18.09.2021 ( poslední turnus je tedy odjezd 10.09. z ČR, 

návrat 19.09. do ČR), příjezd do Chorvatska v sobotu. 

Po příjezdu do cílového střediska řidiči dodržují nezbytnou bezpečnostně – dopravní přestávku, po ní 

následují odjezdy zpět z Chorvatska v sobotu večer a příjezd v neděli do ČR. Cestující budou 

informováni o čase odjezdu na informační tabuli v hotelu nebo delegátem prostřednictvím SMS. 

 

 

Ostatní podmínky přepravy: přeprava zvířat není možná. Přeprava do Chorvatska je zajištěna 

klimatizovanými autobusy, jenž splňují veškeré předpisy dle norem Evropské unie. Autobusy jsou 

vybaveny TV s DVD přehrávačem, je zde možnost zakoupení teplých a chlazených nápojů (v Kč). 

V průběhu přepravy cestující sedí na sedadle. Pohyb po autokaru není možný s výjimkou nezbytného 

pohybu např. na WC. Cestující jsou povinni respektovat nařízení řidičů a průvodce a respektovat 

přepravní řád. 

Klienti jsou povinni dostavit se na nahlášené místo odjezdu nejpozději 20 minut před plánovaným 

odjezdem. Svozy v rámci příplatkových nástupních míst mohou být uskutečněny autokary, mikrobusy 

příp. osobními automobily. Hlavními přestupními místa jsou Praha, Brno, České Budějovice. 

Vzhledem k možným nepředvídatelným událostem na trase se může přeprava prodloužit dle 

okolností, které cestovní kancelář ani dopravce nemůže ani při nejlepší vůli ovlivnit. 

 

 

 

Dopravu zajišťuje CK KOMPAS Praha s.r.o. 


