Severný CYPRUS
DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE
Cestujúci je pred odletom povinný oboznámiť
sa s Prepravnými podmienkami leteckých spoločností. K
dispozícií sú priamo u predajcov CK, resp. na stránke:
www.airexplore.sk
Cestujúci je povinný
oboznámiť sa s aktuálnymi informáciami o ochorení
COVID-19 v cieľovej destinácii,
o opatreniach proti jeho
šíreniu a o podmienkach
vstupu do krajiny.
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cyprus
Zároveň je pre vstup na
územie Severného Cypru
(Severocyperská turecká
republika) vyžadovaný PCR
test na ocho-renie
COVID-19 (odber vzorky
najskôr 72 hodín pred odletom) s potvrdením v
tlačenej forme (neplatí pre
deti do 6 rokov).
Týmto taktiež upozorňujeme klientov na zvýšené bezpečnostné kontroly na
letiskách.
Veľvyslanectvo
Slovenskej republiky
v Ankare
Atatürk Bulvarı 245
06692 Ankara
tel.: +90 312 467 50 75
+90 533 760 03 84
pohotovostná služba
fax: +90 312 468 2689
e-mail: emb.ankara@mzv.sk

Cyprus / Severný Cyprus (Severo-

cyperská turecká republika)

Dovoľujeme si vám pripomenúť,
že prvý a posledný deň leteckých
zájazdov je určený k preprave na
miesto pobytu a posledný deň je
určený k preprave späť domov na
Slovensko. Tieto dni neslúžia k samotnému pobytu pri mori.
LETECKÁ DOPRAVA
je zabezpečená leteckou spoločnosťou
AIR EXPLORE s lietadlami Boeing 737-800
z Bratislavy resp. Košíc. Dve a pol hodiny
pred odletom sa dostavte na letisko k check-inu (registrácii k letu) spoločnosti s cieľovou
destináciou LARNACA (LCA).
letové skratky:

ED: AIR EXPLORE

Let na ostrov Cyprus trvá približne 3 hodiny.
Po prílete na letisko Larnaka je cesta na územie Severného Cypru (Severocyperská turecká republika) organizovaná transferovým
autobusom cez hraničný prechod. Orientačná vzdialenosť transferu do hotela je 68 km
pre hotel Salamis Bay Conti (Famagusta) a
85 km pre hotel Acapulco Beach (Kyrenia).
Po príchode na letisko, a to minimálne 2,5
hodiny pred odletom, je nutné dostaviť sa
k pultu check-in (registrácii k letu). Cestovná kancelária v spolupráci s leteckými
spoločnosťami pracuje v bezletenkovom
režime. Pri pulte check-in sa musíte preukázať platným cestovným dokladom
- vaším platným pasom, ktorý musí byť
platný minimálne 3 mesiace po odchode
z Cypru. Každý občan SR, vrátane maloletých detí, musí byť pri ceste do zahraničia držiteľom vlastného platného cestovného dokladu! Prosím odkontrolujte si
platnosť cestovných dokladov všetkých
cestujúcich!
Ak dieťa spolucestujte v spievode jedného rodiča alebo inej osoby ako rodiča, je
možné, že sa bude požadovať notársky
overené splnomocnenie rodičov v anglickom jazyku (viac na www.mzv.sk v sekcii
Cestovanie a konzulárne informácie Cestovné doklady a víza - Cyprus).
Prosím, skontrolujte mená, priezviská a dátumy narodenia cestujúcich uvedené na
Zmluve o zájazde, nakoľko mená uvedené
na zmluve musia byť totožné s menami
uvedenými na cestovnom doklade. Za
správnosť údajov na Zmluve o zájazde
zodpovedá klient. Zmena, resp. oprava
údajov na letisku pri pulte check-in už nie
je možná a cestujúci s chybnými údajmi
nemusí byť pripustený k odletu.
Letové časy a čísla letov máte vyznačené
na voucher-i – účastníckom poukaze, ktorý ste od našej CK obdržali spolu s týmito
pokynmi k odletu. Batožina podávaná na
prepravu v batožinovom priestore lietadla musí byť riadne uzatvorená a označená vypísanou visačkou.
Hmotnosť zapísanej batožiny na osobu je
stanovená na 15 kg. Môžete mať aj príručnú
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batožinu s povolenou hmotnosťou 8 kg na
osobu a maximálnymi rozmermi 55 x 40 x 20
cm.
Pri cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou používajúcich pomôcky, tj. napr.
barle, príp. skladací invalidný vozík, vyžaduje letecká spoločnosť detailné informácie o type vozíka, jeho rozmeroch a
váhe. V prípade, že si so sebou plánujete
vziať nadrozmernú batožinu (surf, bicykel,
golfové palice a pod.), je nutné minimálne
týždeň pred odletom informovať o tejto
skutočnosti predajcu CK, kde ste zájazd
kupovali. Nadrozmerná batožina musí
byť špeciálne zabalená a letecká spoločnosť za ňu inkasuje príplatky. Kočík pre
infanta (dieťa od 0 do 2 rokov bez nároku
na sedačku v lietadle) spoplatnený nie je
a jeho váha sa nezapočítava do váhového limitu. Za poškodenie nezabaleného
kočíka či športového vybavenia nenesie
letecká spoločnosť zodpovednosť, preto
použite ochranný obal.
Za stratu alebo poškodenie batožiny nesie zodpovednosť letecká spoločnosť. V
prípade straty, resp. poškodenia batožiny
je potrebné túto udalosť nahlásiť ihneď
po prílete na príslušnom mieste na letisku. Najčastejšie tieto prípady vybavuje
oddelenie Strát a nálezov = Lost&Founds,
kde treba spísať škodový protokol (P.I.R.),
ktorým sa preukážete pri riešení poistnej
udalosti vo vašej poisťovni.
Upozorňujeme, že cestujúci so zdravotným hendikepom používajúci zdravotné pomôcky alebo výstuhu, ortézu, príp.
sadrový obväz, cestujúci s kovovými implantátmi (predovšetkým kolenným a
bedrovým), a tiež diabetici používajúci
inzulínové pero, resp. injekcie sa pri absolvovaní bezpečnostnej kontroly na letisku
musia preukázať dokladom (potvrdením)
o ich používaní. Na doklade (zdravotnom
preukaze) musí byť uvedené aj meno
ošetrujúceho lekára a telefonický kontakt.
V prípade akéhokoľvek problému pri
check-ine je možné sa obrátiť aj na personál letiska. Check-in sa zatvára najneskôr
45 minút pred plánovaným časom odletu. Dôrazne vás žiadame o dodržiavanie
nástupného času uvedeného na palubnej
vstupenke (tzv. „boarding time“), rovnako
vás žiadame dodržiavať bezpečnostné
pravidlá a pokyny pracovníkov letiska.
OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU COVID-19
Pred cestou si, prosím, so sebou zbaľte i
ochranné rúška na tvár a respirátory typu
FFP2 bez ventilu. Vzhľadom na dodržiavanie bezpečnostných opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia Covid-19 sa,
prosím, riaďte pokynmi na letisku, počas
cesty lietadlom, ako i pokynmi jednotlivých ubytovacích zariadení počas pobytu v nich.
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
(známe k 12.07.2021):
Zdroj o aktuálnych podmienkach vstupu do
krajiny nájdete na webovej stránke našej CK.
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Kontakt na zástupcu
cestovnej kancelárie
na Slovensku, na ktorého je
možné obrátiť sa v ťažkostiach
v priebehu zájazdu, a ktorý je
oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie počas zájazdu:
+421 2 32 28 46 04, adresa je
zhodná s adresou sídla cestovnej kancelárie uvedenej
v cestovnej zmluve a v katalógu. Telefonická linka na
tiesňové čislo integrovaného
záchranného systému je 112.

Podrobnejšie informácie o krajine, informačných cenách v letoviskách
a fakultatívnych výletoch
nájdete na:
cyprus.seneca.sk
Prajeme Vám príjemné
prežitie Vašej dovolenky
s CK SENECA TOURS!

Z dôvodu neustále sa meniacich predpisov si však pred odletom overte informácie na stránke Ministerstva zahraničných
vecí SR www.mzv.sk., kde sú tiež uvedené
podmienky návratu späť na Slovensko. Pre
vstup na územie Severného Cypru (Severocyperská turecká republika) vyžadovaný
PCR test na ochorenie COVID-19 (odber
vzorky najskôr 72 hodín pred odletom).
Neplatí pre deti do 6 rokov (5,99 rokov).
Pred uskutočnením cesty je nutné 48 hodín pred odletom vyplniť
online
formulár
na
stránke
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/login (dostupný v angličtine), to platí pre všetkých
cestujúcich, i deti a zaočkovaných. V prípade, že cestujúci online formulár riadne
nevyplnia, hrozí im finančný postih alebo
zamietnutie vstupu na Cyprus. Pokiaľ potrebujete pri vypĺňaní dotazníka poradiť,
obráťte sa, prosím, na pobočku, v ktorej ste
si zájazd zakúpili.
Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti
s ochranou verejného zdravia (Public Health
Passenger Locator Form). Jeho elektronickú verziu zverejnilo ministerstvo dopravy
na svojom webe: https://www.mindop.sk/
covid/ Po vyplnení formulára obdrží cestujúci obratom potvrdenie o vyplnení. V prípade, že cestujúci tento formulár riadne
nevyplnia, hrozí im zamietnutie vstupu na
palubu lietadla pri ceste späť na Slovensko.
Pred návratom späť je tiež nutné
zaregistrovať
sa
na
stránke
http://korona.gov.sk/ehranica a postupovať
podľa uvedených aktuálnych pokynov.
DELEGÁT

Miesto pre vaše
poznámky

po prílete vás bude na letisku vítať zástupca našej CK – pobytový delegát (označený tabuľkou s logom CK), ktorý organizuje
transfery z letiska do jednotlivých ubytovacích kapacít a taktiež informačné stretnutie. Prosíme vás, aby ste sa tohto stretnutia
zúčastnili, nakoľko vám delegát predstaví okolie, služby hotela, možnosti využitia
voľného dovolenkového času. Náš delegát
bude ďalej k dispozícii počas stanovených
konzultačných hodín uvedených na informačnej tabuli našej CK nachádzajúcej sa
na recepcii hotelového komplexu. V naliehavých prípadoch je možné spojiť sa s delegátom CK aj telefonicky. Jeho tel. číslo nájdete
na informačnej tabuli, resp. v infoknihe, ktorá sa nachádza na hotelovej recepcii. Informačná kniha tiež obsahuje všetky dôležité
informácie o krajine, histórii, gastronómii, o
možnostiach fakultatívnych výletov, športového a kultúrneho vyžitia.
UBYTOVANIE
Po vašom príchode na miesto určenia
sú vám ubytovacie kapacity k dispozícii
po 14,00 hod. a v deň odchodu vás prosíme
uvoľniť izby do 10,00 hod., resp. do 12,00
hod. (pokiaľ nie je na informačnej tabuli uvedené inak). Časový priestor medzitým je venovaný upratovaniu a údržbe izieb.
UPOZORNENIE: zásuvky zodpovedajú anglickému štandardu, pre použitie našich
spotrebičov je do zásuviek potrebná redukcia. Na Cypre si ju môžete kúpiť priamo v
hoteli.
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POISTENIE
Odporúčame klientom mať pri sebe platný Európsky preukaz zdravotného poistenia
svojej zdravotnej poisťovne, ktorý v prípade
potreby poslúži k poskytnutiu ošetrenia v
zdravotnom zariadení. Poistná knižka, resp.
karta (Emergency card) Európskej cestovnej
poisťovne, ktorú ste obdržali pri kúpe zájazdu, platí pre všetkých členov uvedených
na Zmluve o zájazde/Cestovnej zmluve, ktorí si zakúpili komplexné cestovné poistenie.
Túto knižku, resp. Emergency card je nutné
vziať si so sebou do zahraničia a predložiť
pri každej poistnej udalosti. Každému klientovi, ktorý si v CK zakúpil komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenčných služieb a poistenia
voči insolventnosti CK, môžu byť poskytnuté i asistenčné služby zástupcu CK pri vybavovaní poistnej udalosti v zahraničí. Z toho
dôvodu je vhodné si hneď po prílete zapísať telefonický kontakt na zástupcu našej
CK a nosiť toto číslo počas pobytu stále so
sebou spolu s poistnou knižkou, resp. Emergency card Európskej cestovnej poisťovne
a v prípade poistnej udalosti kontaktovať
zástupcu CK i poisťovňu na núdzovom čísle.
AKO SI NEPOKAZIŤ DOVOLENKU
Počas vášho pobytu sa môžete stretnúť s
drobnými nepríjemnosťami, ktoré často vyplývajú z odlišných zvykov a tradícií danej
krajiny. Ak ich však prijmete s nadhľadom,
toleranciou a veľkorysosťou, potom vám
budú odmenou zaujímavé a nevšedné zážitky. Obyvatelia väčšiny prímorských krajín nepoužívajú vodu z vodovodu na pitie a
varenie. Nápoje pite z uzavretých fliaš zakúpených v hoteli alebo v obchodoch. Vyhnete
sa tak prípadným žalúdočným problémom.
Neodporúčame brať so sebou na dovolenku
drahé veci a šperky, príp. si ich dajte pripoistiť v poisťovni. Cennosti a doklady, pokiaľ je
to možné, si uložte v prenajatom hotelovom
trezore alebo v sejfe vo vašej izbe. V žiadnom prípade nenechávajte tieto veci voľne
na izbe alebo bez dozoru na pláži. V hoteloch sa často vyžaduje „dress code“ alebo
určité oblečenie. U pánov je to spoločenské
oblečenie (dlhé nohavice, košeľa, uzavreté
topánky).
NEZABUDNITE SI ZO SEBOU VZIAŤ
repelentný prípravok pri prípadnom výskyte
hmyzu (komáre), lebo v určitých obdobiach
a niektorých lokalitách sa hmyz môže vyskytovať vo zvýšenom množstve, opaľovací
krém s vyšším UV faktorom, lieky osobnej
potreby, bežné lieky tlmiace bolesť a lieky
vhodné pri úpaloch, liek, resp. gél, masť pri
alergických reakciách kože, lieky pri zažívacích problémoch, rýchloobväz, očné kvapky
a iné.
ŽIVOTNÝ RYTMUS
Cyprus má bohatý denný i nočný život.
Hlučnejší život plný zábavy patrí prirodzene

k mentalite prímorských národov. S dovolenkou sa spája aj večerná zábava, bary,
reštaurácie, ktoré sú často i v tesnej blízkosti ubytovacích zariadení. Nie je preto
v našich silách zabezpečiť v niektorých
pobytových miestach či ubytovacích zariadeniach dokonalý pokoj. Neustály rozvoj prímorských stredísk súvisí aj so stavebnou činnosťou v okolí, ktorú naše CK
nemôžu ovplyvniť.

