Vážení účastníci našich zájezdů, vážení přátelé, kamarádi
dovolte nám popřát vám všem do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví a splnění všech vašich přání a snů.
Nebude to rok jednoduchý a je zřejmé, že jedním z našich přání bude jistě možnost svobodného cestování a
svobodného života vůbec.
S opatřeními, které dále rozdělují společnost rozhodně nesouhlasíme a není pochyb o tom, že tato opatření
napáchají především u mladé generace nedozírné škody.
Současně je velmi znepokojující, že mnohá opatření nápadně připomínají praktiky z dob nedávných totalit.
I v této nelehké době přicházíme s naší nabídkou na rok 2022 s nadějí, že nám bude umožněno naplánované
akce připravit a realizovat.
Letošní katalog má pořadové číslo 31 a nebudeme ho tentokrát hromadně tisknout a rozesílat. Katalog je
umístěn na našich internetových stránkách a můžete si ho prohlédnout i zde:
https://www.loudatour.cz/katalogy_PDF/Leto_2022.pdf.
S ohledem na současná opatření preferujeme zájezdy s ubytováním u dlouholetých, osvědčených partnerů,
s minimálním rizikem ztráty uhrazených záloh apod. Tyto zájezdy pak budeme realizovat s našimi
pravidelnými skupinami a doplňovat 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 .
Epidemiologická situace a přijímaná nelogická opatření se neustále mění, omezení a restrikce nemůžeme
nijak ovlivnit a sdělujeme následující:
Všechny letní autobusové a letecké 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 informacích před zájezdem vám vždy zašleme aktuální opatření platná v příslušné zemi a ubytovacím
zařízení.
- 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 pobyt 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 jejich realizace
bude opět umožněna.
S přátelským pozdravem
Evža a Jirka Loudovi
za CK Loudatour s.r.o.
www.loudatour.cz
https://www.facebook.com/Loudatour

V případě dalších dotazů jsme k dispozici a těšíme se na vás v naší 31.sezóně.

