Vážení účastníci letošních zájezdů,
děkujeme za Vaše přihlášky (či přesuny z loňska) na zájezdy letošního roku 2021.
Stejně jako vy sledujeme i my s mírnou nadějí současnou situaci. Epidemiologická situace
se aktuálně mírně zlepšuje a lze snad očekávat, že koncem května, či během června bude
již možná smysluplná realizace autobusových zájezdů.
Jaká bude skutečně situace v době vašeho zájezdu je však nyní těžko odhadovat.
Dle našich platných VSP [bod X5)c)] budeme vracet 100% uhrazených částek v případě, že
v době termínu zájezdu nebude možné smysluplně cestovat (uzavření hranic, povinnosti
jakékoliv karantény a epidemiologická opatření s obdobným dopadem).
Skutečnou situaci a možnosti cestování v době termínu vašeho zájezdu není zatím možné
stanovit a toto budeme dle skutečné situace posuzovat vždy cca 14 dní před odjezdem na
váš zájezd. Pokud bude v této době trvat situace znemožňující smysluplné cestování,
vrátíme všem účastníkům 100% uhrazených částek nejpozději do 10 dnů po oznámení
zrušení zájezdu.
Pokud bude cestování možné bez povinnosti karantény a při dodržení smysluplných a
splnitelných podmínek (očkování nebo negativní test nebo potvrzení o prodělání nemoci
apod.) nebrání pak nic realizaci zájezdu.
Pokud si budete přát zájezd kdykoliv zrušit, platí pak naše standardní stornopodmínky dle
platných VSP (viz. https://www.loudatour.cz/Sml_podm_2021.pdf ). Stornopoplatek se
v při následném zrušení zájezdu (z důvodu nemožné realizace v době termínu zájezdu) již
nevrací. Doporučujeme tedy vždy vyčkat na skutečný vývoj situace.
Děkujeme za pochopení a vaši podporu v této komplikované době. Velmi rádi bychom
připravené a zajištěné zájezdy pro vás realizovali. Pokud realizace nebude možná můžete
si kromě vrácení uhrazené částky převést vaši úhradu a účast na některý z našich
pozdějších zájezdů, kdy snad už smysluplné cestování bude možné.
Vybírat z realizovaných zájezdů v roce 2021 pak můžete
zde: https://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?a=6.
Ještě jednou děkujeme a doufáme, že se s vámi na některém z realizovaných zájezdů
opět sejdeme.
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