Vážení účastníci našich zájezdů, vážení přátelé, kamarádi
Zimní sezóna je úspěšně za námi a i přes různá covidová omezení jsme nakonec odjeli bez větších problémů
22 autobusů. Žáci, studenti i dospělí si užili lyžování a čerstvý vzduch v Alpách i na Šumavě a bezpochyby tak
významně posílili svou přirozenou odolnost a imunitu.
Dosavadní nesmyslné restrikce a omezení jsou aktuálně rušena, ale co nás čeká při další (podzimní?) x-té
vlně lze jen těžko předvídat.
S ohledem na možná rizika a opatření budeme realizovat jen zájezdy s ubytováním u dlouholetých,
osvědčených partnerů, s minimálním rizikem ztráty uhrazených záloh apod. Tyto zájezdy obsazujeme
přednostně našimi pravidelnými skupinami a doplňujeme dalšími zájemci.
S ohledem na naše kapacitní možnosti jsou tyto zájezdy zajištěny kvalitními autobusy, cyklovleky i průvodci
a najdete je souhrnně zde: https://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?a=6 .
Velmi rádi bychom realizovali i naše připravené zájezdy do Nepálu, na Krétu, Azory i Madeiru.
Letošní katalog je umístěn na našich internetových stránkách a můžete si ho prohlédnout i zde:
https://www.loudatour.cz/katalogy_PDF/Leto_2022.pdf .
Pokud by opět došlo k mimořádné situaci s nemožností připravené akce realizovat, bude platit:
-

Pokud bude zájezd zrušen z mimořádných a prokazatelných důvodů (uzavření hranic, zákaz cestování,
uzavření areálů apod), vrátíme vám 100% uhrazených částek do 10 dnů.
Pokud zrušíte zájezd z důvodu lokálních opatření ve vaší blízkosti – karanténa v zaměstnání, či v okresu
nařízená hygienikem (nutno písemně doložit), absence vyžadovaného očkování a podmínek vstupu do
dané země a destinace a současně trvají možnosti smysluplného cestování do dané země a destinace,
vrátíme vám do 14 dnů dle našich VSP 80% z aktuálního stornopoplatku, tj. stejně jako v případě vážné
nemoci.
Informace pro vstup do jednotlivých států naleznete celkem přehledně na stránkách MZV – viz.
https://www.mzv.cz/cestujeme a v případě nejasností rádi poradíme.
Těšíme se tedy opět s vámi na společné cykloturistické a turistické zájezdy a věříme, že nám již jejich
realizace bude v plné míře umožněna.
S přátelským pozdravem
Evža a Jirka Loudovi
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V případě dalších dotazů jsme k dispozici a těšíme se na vás v naší 31.sezóně.

