Vážení účastníci našich zájezdů, vážení přátelé,
od 17.6. 2021 jsme úspěšně a bez nejmenších problémů realizovali 20 zájezdů a jsme
připraveni realizovat zajištěné a připravené zájezdy na zimu 2021/2022, viz.
https://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Kat=lyz )
Epidemiologická situace a přijímaná opatření se neustále mění, sledujeme vývoj v Česku i
alpských zemích a stále doufáme, že zimní sezóna proběhne bez větších omezeních.
Omezení a restrikce nemůžeme nijak ovlivnit a dovolujeme si vám sdělit následující:
Všechny zimní autobusové zájezdy s pobytem v zahraničí budeme nově pojišťovat (v ceně
zájezdu) pojištěním „PANDEMIC“, zahrnující ošetření a případnou hospitalizaci i
při onemocnění COVID 19 v zemích bez ohledu na míru rizika. Kromě toho pak zahrnuje
pojištění „PANDEMIC“ i ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízena
karanténa pojištěného a i nezbytné náklady na dopravu pojištěného do vlasti v případě
nařízené karantény.
V případě zájezdů s vlastní dopravou můžeme toto pojištění zajistit (cena na vyžádání)
Naši partneři v Alpách nás pro nadcházející zimní sezónu ubezpečují, že lyžování bude
možné jak pro očkované tak i pro neočkované účastníky a restrikce pro neočkované se
budou snažit zmírnit na max únosnou mez (možnost testování v ubytovacích zařízeních,
či v jejich blízkosti apod.)
V informacích před zájezdem vám vždy zašleme aktuální opatření platná v příslušném
lyžařském středisku i v ubytovacím zařízení.
- Pokud zrušíte zájezd z mimořádných a prokazatelných důvodů (uzavření hranic, zákaz
cestování, uzavření areálů apod), vrátíme vám 100% uhrazených částek do 14 dnů.
- Pokud zrušíte pobyt z důvodu lokálních opatření ve vaší blízkosti – karanténa
v zaměstnání, ve škole, či v okresu nařízená hygienikem (nutno písemně doložit) a
současně trvají možnosti smysluplného cestování do dané destinace, vrátíme vám
do 14 dnů dle našich VSP 80% z aktuálního stornopoplatku, tj. stejně jako v případě vážné
nemoci. Částka bude pak použita na částečnou úhradu nákladů vzniklých se zajištěním a
realizací této akce.
-

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 společnou lyžovačku a věříme, že realizace zimních zájezdů
proběhne bez problémů k vaší maximální spokojenosti.
Děkujeme za pochopení a vaši podporu v této komplikované době a těšíme se na společné
lyžování v Alpách.
S přátelským pozdravem
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