Vážení účastníci našich zájezdů, vážení přátelé,
1. Zimní zájezdy v roce 2022
V prosinci 2021 jsme úspěšně realizovali školní lyžařský zájezd na Reschenpass (Itálie/Rakousko) a stále
doufáme, že naplánované lyžařské akce budeme moci realizovat. S opatřeními, které dále rozdělují
společnost rozhodně nesouhlasíme a není pochyb o tom, že tato opatření napáchají především u mladé
generace nedozírné škody.
Epidemiologická situace a přijímaná nelogická opatření se neustále mění, omezení a restrikce nemůžeme
nijak ovlivnit a sdělujeme 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)

-

V informacích před zájezdem vám vždy zašleme aktuální opatření platná v příslušném lyžařském
středisku i v ubytovacím zařízení.

-

Pokud bude zájezd zrušen 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), absence vyžadovaného očkování a podmínek
vstupu do dané destinace a lyžařského areálu 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.

Informace pro vstup do jednotlivých států naleznete celkem přehledně na stránkách MZV – viz.
https://www.mzv.cz/cestujeme a v případě nejasností rádi poradíme.
Připravené zájezdy, které plánujeme realizovat pak najdete:
(viz. https://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Kat=lyz )
Těšíme se tedy opět s vámi na společnou lyžovačku a věříme, že nám realizace lyžařských zájezdů bude
umožněna.
S přátelským pozdravem
Evža a Jirka Loudovi
za CK Loudatour s.r.o.
www.loudatour.cz
https://www.facebook.com/Loudatour

P.S. Letní katalog nebudeme letos hromadně tisknout a rozesílat a najdete ho
zde: https://www.loudatour.cz/katalogy_PDF/Leto_2022.pdf .
V případě dalších dotazů jsme k dispozici a těšíme se na vás v naší 31.sezóně.

