
Účastníkům zájezdů CK Loudatour s odjezdy od 1.5. do 10.7. 2020  

Vážení účastníci,                                                                                                                                                               

blíží se čas plánovaného odjezdu Vašeho zájezdu, na který jste přihlášení u naší kanceláře.  

S ohledem na současná opatření a předpokládaný vývoj možnosti cestování do zahraničí si Vám dovolujeme 

sdělit, že všechny zájezdy s plánovanými daty odjezdů od 1.5.do  15.6. 2020 přesouváme o 1 rok.  

POZOR! POZOR! Od 15.6. 2020 se bez omezení otevírá možnost cestování do 

Rakouska, Německa, Slovinska a Maďarska. Cyklozájezdy do těchto zemí nejsou tedy 

již ničím omezeny a budou realizovány následující akce:  

20.06.-27.06.2020    Hory a doliny Dolního Rakouska na kole 

28.06.-04.07.2020    Julské Alpy II+ na kole 

17.07.-21.07. a 20.08.-24.08. 2020 Pasov – Vídeň na kole 

26.08.-30.08.2020    Okolím Mariazellu na kole 

01.09.-14.09.2020    Sardinie na kole 

02.09.-06.09.2020    Vinné stezky dolního Rakouska a Vídeň 

16.09.-20.09.2020    Mosela na kole 

 

Zájezdy do Itálie, kam směřovalo několik našich zájezdů koncem června a začátkem 

července (Dolomity a cyklostezka Alpe-Adria) přesouváme dle domluvy s klienty těchto 

zájezdů na rakouské doliny a k realizaci jsou připraveny: 

20.06.-25.06.2020    Doliny Ötztálu a oblast Zugspitze na kole 

01.07.-06.07.2020    Doliny Ötztálu a oblast Zugspitze na kole 

Předběžně budou letošní květnové, červnové a červencové (do 10.7.2020) 

cykloturistické zájezdy posunuty na nové termíny v roce 2021 cca takto: 

01.05. 2021   Bocklradweg     08.05. 2021   Bílý Regen 

08.05.-09.05. 2021  Podél rakouské Dyje  15.05.-16.05. 2021  Altmühltal- 

            Regensburg 

18.05.-23.05. 2021  Julské Alpy na kolech 22.05. 2021   Schwarzachtal 

22.-23.05. 2021  Dolní Salzach a Inn  29.05.-30.05. 2021  Pasov-Linec 

02.06.-14.06. 2021  Korsika   04.06.-09.06. 2021  Doliny Trentina 

10.06.-15.06. 2021  Doliny Trentina  17.06.-22.06. 2021  Julské Alpy na 

            kolech II+ 

19.06.-24.06. 2021  Dolomity   24.06.-29.06. 2021  Dolomity 

01.07.-06.07. 2021  Julské A.+Alpe-Adria  03.07.-08.08. 2021  Balaton na kole  

07.07.-11.07. 2021  Korutany   09.07.-14.07. 2021  Doliny Trentina 

10.07.-16.07. 2021  Brenner-Jesolo  23.07.-01.08. 2021  Bretaň na kole 



Vážení přátelé,                                                                                                                                                   

všichni právě prožíváme mimořádně náročné období, kdy je celý svět ochromen pandemií viru COVID-19. 

Nechceme se pouštět do zbytečných úvah o současné pandemii, ale jisté je, že ochromení všech sfér 

ekonomiky již pociťujeme a ještě dlouho budeme pociťovat téměř všichni.                                                                                                                                                   

Naše vyjádření k současné situaci najdete na našich internetových stránkách. 

Rádi bychom současnou krizi překonali a k tomu potřebujeme i Vaše pochopení a podporu. Stále věříme, že 

s Vaší podporou (a hlavně účastí na našich zájezdech) můžeme současnou kritickou situaci „přežít“. 
 

Navrhovaná řešení  

V platnost vešel nový zákon o tzv. ochranné době pro cestovní kanceláře, kde cestovní kanceláře nemají 

v této době (zájezdy 20.2. až 31.8.2020) povinnost (v době, kdy není možné bez omezení vycestovat do 

cílové země) vracet klientům uhrazené částky a vystavují na celou uhrazenou částku poukazy. Tato 

ochranná doba platí do 31.8.2021 a další podrobnosti jsou součástí poukazu. 

1) nabízíme v době nemožnosti vycestovat prioritně toto řešení a na základě Vašeho 

souhlasu Vám vystavíme poukaz na celou uhrazenou částku. Poukaz bude platný 14 

měsíců od data vystavení a pokud si nebudete přát jinak, přesuneme Vás na stejný 

zájezd posunutý o 1 rok. Na tomto zájezdu budete mít 100% zajištěnou účast.  
 

Všechny zájezdy (spadající do doby trvajících opatření znemožňující 

vycestovat do cílové země) budeme tedy prioritně posouvat o 1 rok.  
 

Dle této možnosti z Vaší uhrazené částky o nic nepřijdete a i celá částka bude plně 

pojištěna pro případ úpadku cestovní kanceláře a místo na posunutém zájezdu v roce 

2021 budete mít 100% zajištěné. Uhrazenou zálohu můžete samozřejmě vyčerpat i účastí na letošním zájezdu. 

 

Toto považujeme za oboustranně nejlepší řešení, které nám dává reálnou naději pokračovat 

v naší činnosti.  

Doplatek byste pak platili dle ceny zájezdu pro rok 2021 až měsíc před odjezdem na základě nové 

přihlášky, kterou bychom Vám zaslali po vydání katalogu 2021. 
 

2) Pokud s tímto řešením z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte, rozhodli jsme se umožnit  
mimořádně i všem vrácení uhrazených částek, kde si však dovolujeme účtovat storno 
10% z ceny zájezdu. 

Děkujeme za respektování této přijatelné částky, kterou můžeme použít na část úhrady 

nevratných záloh objednaných zájezdů a část provozu naší kanceláře v současné kritické době. 
 

Obě tyto možnosti, ze kterých můžete libovolně volit, se týkají všech jarních (event. i letních) 

autobusových zájezdů, na které se budou vztahovat vládní opatření o uzavření hranic, tedy 

pokud budou časově spadat do doby opatření znemožňujících vycestování do cílové země. 
 

Sdělte nám prosím mailem Vaši volbu - řešení 1) nebo 2) 

Děkujeme ještě jednou všem za podporu a pochopení současné situace, stále věříme, že se situace u nás i ve 

světě brzy uklidní a budeme moci žít (i cestovat) tak jako dříve. Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se na 

další společné akce na kolech i v horách. 

S přátelským pozdravem 

Jirka a Evža Loudovi                                                                                                                                 

za CK Loudatour   www.loudatour.cz  

http://www.loudatour.cz/

