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Vážení klienti, 

dovolte, abychom Vám před cestou poskytli několik základních informací. Pečlivě si je prostudujte, 

prosím. 

JÓGA NA SARDINII 

 16. 9. – 23. 9. 2020 

 Pokyny k zájezdu 

  
INFORMACE K ODLETU  

Místo odletu Číslo letu Datum Čas odletu Čas příletu Místo příletu 

Praha ENT 935C 16.9.2020 11:00 12:55 Olbia 

Olbia ENT 936C 23.9.2020 13:50 15:45 Praha 

 

• Na cestě TAM i ZPĚT poletíte s leteckou společností Enter Air. 

• Váš let se uskuteční z letiště: PRAHA – Letiště Václava Havla – Terminál 2. 

• V průběhu letu TAM i ZPĚT není podáváno občerstvení. Občerstvení je možné zakoupit dle 

aktuální nabídky v palubním časopisu. 

• Všechny uvedené časy jsou místní a jsou dány platným letovým řádem letecké společnosti. 

Dopravu na/z letiště si každý účastník zajišťuje individuálně. 

• Letový řád může být z technických důvodů dopravcem změněn, a to i jen několik hodin před 

odletem. Cestovní kancelář tyto změny nemůže ovlivnit. V případech, kdy letecká společnost 

případnou změnu času oznámí, jsou všichni klienti informováni na kontaktech uvedených ve 

smlouvě o zájezdu. Prosím, mějte v den odletu a příletu zapnutý Váš mobilní telefon, aby bylo 

možné se s Vámi telefonicky spojit. 

• Informace o odletech a příletech najdete na webových stránkách letiště Václava 

Havla:http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/prilety-a-odlety/odlety/ 

případně na linkách letištních informací:  220 113 314, 220 111 888 nebo 220 113 321 

 

V urgentních případech v den odletu volejte na tel. číslo: 739 575 013 

http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/prilety-a-odlety/odlety/
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SVOZY (Z A NA LETIŠTĚ) 

 

UPOZORŇUJEME: 

TATO INFORMACE PLATÍ POUZE PRO KLIENTY, KTEŘÍ MAJÍ SVOZ NA A Z LETIŠTĚ 

VÁCLAVA HAVLA OD DELFÍN TRAVEL OBJEDNANÝ A ŘÁDNĚ UHRAZENÝ. 

 

CESTA TAM 

Místo nástupu Čas odjezdu 

Frýdek - Místek - nádraží ČD u Komerční banky 02:15 

Olomouc - zastávka MHD, naproti autobusovému stanovišti, ul. Tovární 03:30 

Brno - autobusová zastávka MHD ÚAN Zvonařka na ulici Opuštěná – strana, kde 
se nachází čerpací stanice Shell 

04:30 

Velké Meziříčí - strana, kde se nachází čerpací stanice Shell, 145. km D1 směr 

Praha 
05:15 

Jihlava - čerpací stanice OMV Pávov, 112. km dálnice D1 směru Praha 06:00 

 

Na místě odjezdu buďte minimálně 15 minut před stanoveným časem odjezdu. Dopravu na letiště 

zajišťuje dopravní firma Josef Ševčík. 

Přepravní společnost odbavuje klienty na základě jmenného seznamu zaslaného cestovní 

kanceláří. Vouchery na svozy tedy nebudou vystavovány. Do autobusu se dostanete na základě 

předložení svého cestovního dokladu. 

 

CESTA ZPĚT 

Informace ke svozu zpět obdržíte od delegáta při odletové informační schůzce. 
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ČAS A MÍSTO SRAZU 

 
Na letiště se dostavte:   

2 hodiny před odletem, tj. v 09:00 hod. 

Dostavte se na: 

TERMINÁL 2 - odletová hala (2. podlaží) – u vchodu E 

• U vchodu Vás bude očekávat pracovník cestovní kanceláře s označením Dovolená 55+, který 

bude evidovat příchozí klienty.   

• Pracovník cestovní kanceláře Vám sdělí číslo přepážky, kde budete odbaveni, a poradí Vám, 

jak postupovat. Před odbavením zavazadel si označte zavazadlo viditelnou jmenovkou. 

Během letecké přepravy na cestě do destinace vás bude průvodce doprovázet. 

• Adresa hotelu: Horse Country Resort 4*: Strada a Mare 24, 27, 09092 Arborea OR, Italy 

 

• Letecká společnost odbavuje své lety na základě jmenného seznamu zaslaného cestovní 

kanceláří. Letenky tedy nebudou vystavovány. Odbaveni budete na základě předložení svého 

cestovního dokladu a seznamu zaslaného cestovní kanceláří. V případě potřeby má kopii 

elektronického potvrzení jmenného seznamu u sebe náš zástupce na letišti a také delegát 

v místě pobytu. 

• U odbavovací přepážky letecké společnosti předložíte cestovní doklady, odevzdáte Vaše 

zavazadla a obdržíte palubní vstupenku a zavazadlový lístek (doklad o převzetí zavazadla). 

Oba doklady uschovejte a přesuňte se k pasové kontrole – mějte připravenou palubní 

vstupenku a cestovní doklad. Po pasové kontrole budete podrobeni osobní bezpečnostní 

prohlídce pracovníky letištní bezpečnostní služby. 

• K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden na palubní vstupence a na 

informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou 

závazné informace uvedené na informačních tabulích. 

• V prostorách letiště a v letadle je nutné používat ochranu rouškou.  

 

 

UPOZORŇUJEME 

Upozorňujeme, že poslední cestující bude na přepážce letecké společnosti odbaven 

nejpozději 60 minut před odletem letadla. 

V případě pozdního příchodu již nelze zaručit, že na svou dovolenou odletíte. 
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Pravidla v letecké přepravě v souvislosti s pandemií Covid-19 

  

Co potřebujete na cestu 

• Obličejovou roušku (její použití je vyžadováno v prostorách letiště a na palubě letadla po 
celou dobu letu, kromě času na občerstvení, které je mimo jiné na palubě letadla 
poskytováno bez omezení). 

• Dezinfekci rukou (doporučujeme pravidelnou dezinfekci rukou a dodržování potřebných 
hygienických pravidel). 

  

Na letišti 

• Vám může být bezkontaktně měřena tělesná teplota. 
• Během času, který strávíte na letišti (včetně času v terminálu, během bezpečnostní 

kontroly, pasové kontroly, během nastupování a vystupování z letadla, v okamžiku 
vyzvednutí zavazadel), je nutné udržovat fyzickou vzdálenost mezi cestujícími alespoň 1,5 
m a dodržovat veškerá hygienická a preventivní opatření. 

  

Potřebná prohlášení 

• Než opustíte palubu, budete muset vyplnit formulář o umístění cestujících distribuovaný 
palubním personálem, který bude předán místním úřadům a bude použit pro případný 
pozdější kontakt s vámi. 

• Pro vstup na Sardinii je potřeba mít vyplněn Registrační formulář ZDE – nutné vyplnit 
online nejdříve 48 hodin před odletem! Formulář vyplňte dle vzoru v příloze tohoto E-mailu. 
Obdržený QR kód si vytiskněte nebo uložte ve svém chytrém telefonu a vezměte s sebou 
na cestu. 

• Čestné prohlášení viz příloha E-mailu si vytiskněte, vyplňte dle vzoru, který je též v příloze 
E-mailu a vezměte s sebou na cestu. 

  

Letadlo a personál 

• Všechna letadla a letištní prostory jsou pravidelně dezinfikovány. 
• Veškerý letecký a palubní personál užívá ochranné pomůcky v podobě roušek a 

jednorázových rukavic a dodržuje veškerá potřebná hygienická a preventivní opatření. 
 

Kdy nenastupovat na váš let 

• V případě, že máte příznaky onemocnění Covid-19 (tělesnou teplotu 38°C a vyšší, 
přetrvávající kašel, potíže s dýcháním nebo jiné příznaky podobné chřipce). 

• V případě, že někdo ve vašem bezprostředním okolí měl za posledních 14 dní výše 
popsané příznaky onemocnění COVID-19. 

• V případě, že jste v posledních 14 dnech byli v úzkém kontaktu s osobou s onemocněním 
COVID-19. 

 Upozorňujeme, že osobám, jejichž zdravotní stav nebude splňovat zdravotní kritéria, může být 

orgány letiště znemožněn nástup do letadla či přítomnost na letišti. 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=812AC19E72784C5932FF26BA01B69A96.sus1?lang=en
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CESTOVNÍ DOKUMENTY 

• Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo 

občanského průkazu. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu 

mimo území ČR.  

• Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si včas, do kdy platí. 

• Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončila možnost cestování dětí zapsaných v 

cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k 

vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas 

požádat o vydání cestovního dokladu dítěti. K vycestování do států Evropské unie lze kromě 

cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz.  

• V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský 

úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží 

k jednorázové cestě do ČR. 

• Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva 

vnitra ČR www.mvcr.cz v sekci „služby pro veřejnost/rady a služby/osobní doklady“ nebo na 

stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz (Zdroj MZV ČR) 

 

DOPORUČUJEME 

Mějte s sebou fotokopii Vašich osobních údajů z cestovního pasu nebo OP, uloženou odděleně 

od originálu. Dále pak kopie či alespoň čísla kreditních karet i telefonní číslo banky pro jejich 

případné zablokování. To vše Vám může pomoci, kdybyste o pas, OP či karty přišli. 

Poznamenejte si také důležitá telefonní čísla, pro případ odcizení či ztráty mobilního telefonu. 

 

• Cestování s dětmi – pokud cestujete s dětmi bez doprovodu rodičů, doporučujeme vyplnit 

formulář potvrzující souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí. Vzor formuláře 

v českém i anglickém jazyce naleznete volně ke stažení na internetovém odkaze 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html , nebo na 

vyžádání v cestovní kanceláři. 

PŘEPRAVA ZAVAZADEL 

• Každý cestující má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel o celkové hmotnosti 20 kg  

(neplatí pro děti do 2 let). Cestující, kteří cestují společně, mohou mít jedno zavazadlo 

dohromady, nesmí však přesáhnout 32 kg. 

• Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se 

jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v ČR a názvem hotelu v místě pobytu. Za 

zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě, je cestujícímu jako potvrzení o 

převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou 

reklamaci.  

http://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html
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• Vzhledem ke skutečnosti, že letecký dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo 

poškození některých předmětů uložených v zapsaném zavazadle (zavazadle odbaveném do 

zavazadlového prostoru letadla), uložte si, prosím, veškeré cenné, křehké či důležité předměty 

(peníze, kreditní karty, cenné papíry, klíče, šperky, videokamery, fotoaparáty, notebooky, 

dioptrické či sluneční brýle, léky atp.) do kabinového zavazadla. 

• Do kabiny letadla si může vzít každý cestující příruční zavazadlo do váhy 5 kg a součet jeho 

rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm (např. 55 x 40 x 20 cm). V příručním zavazadle je 

zakázáno přepravovat ostré předměty (nůžky, pilník, nůž, atd). Tyto předměty má 

bezpečnostní kontrola právo zabavit bez náhrady. Tekutiny a gely musí být v baleních do 100 

ml. 

• Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, skládací invalidní vozíky. 

 

POZOR! ZMĚNY V BEZPEČNOSTNÍ KONTROLE ODBAVENÝCH ZAVAZADEL 

V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s platnou legislativou Evropské unie provádí 

pracovníci bezpečností kontroly na Letišti Václava Havla Praha od 15. 5. 2017 detekční kontroly 

uvnitř zapsaných zavazadel. Během tohoto procesu mohou být některá zavazadla otevřena a 

fyzicky zkontrolována na přítomnost stopových prvků po výbušninách. Postup má chránit cestující 

a předejít naložení výbušných látek do nákladního prostoru letadla. Abyste předešli možnému 

poškození zavazadla při detekční kontrole, je nejlepší používat kufry s tzv. TSA zámky (jsou 

označeny červeným diamantem) balící fólie či visací zámky, které je možné přeštípnout bez 

poškození zavazadla. Více informací na stránkách Letiště Václava Havla: 

http://www.prg.aero/kontrola/  

 

• V odbavených (check-in) zavazadlech je také zakázána přeprava některých samostatných 

předmětů. Všechny tyto předměty doporučujeme přepravovat v příručním zavazadle nebo se na 

přesné podmínky jejich přepravy předem dotázat u letecké společnosti.  

Jedná se o přepravu:  

✓ (náhradních) lithiových baterií a zařízení, které jsou těmito bateriemi vybaveny 

(powerbanky, notebooky, tablety, elektronické cigarety, aku vrtačky a šroubováky, drony 

a jiné dálkově ovládané elektrické modely).  

✓ kinofilmového materiálu, cenností, hotovosti, elektroniky, nezbytných léků a dokladů. 

PO PŘÍLETU 

• Pokud zavazadlo nebylo doručeno do cílové destinace spolu s Vámi nebo je vážně 

poškozeno, neopouštějte prostor pro vyzvednutí zavazadel a vyhledejte v blízkosti přepážku 

reklamací (Baggage Claims). Nedoručení nebo poškození ihned po příletu nahlaste. Nechte si 

sepsat písemný protokol o ztrátě, zpoždění či poškození zavazadla (PIR Property Irregularity 

Report). 

http://www.prg.aero/kontrola/
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• Jestliže událost nenahlásíte okamžitě na místě před opuštěním letiště, nebude na pozdější 

reklamace brán ohled. Za ztracené slunečníky není náhrada poskytována. Letecká společnost 

neodpovídá za poškození vyčnívajících částí zavazadel – tj. rukojetí, koleček apod. 

• Jakékoliv osobní předměty zapomenuté na palubě letadel jsou okamžitě po nalezení předány 

do oddělení ztrát a nálezů příslušného letiště. 

DALŠÍ INFORMACE K LETECKÉ PŘEPRAVĚ 

• Přeprava nadměrných zavazadel podléhá poplatkům dle platného ceníku.  

• Přeprava nadměrných zavazadel musí být dopředu nahlášena u CK, vzhledem k tomu, že je 

potřeba prověřit a zajistit nejen možnost přepravy v letadle, ale návazně i na transferu z/na 

letiště. 

• Kompletní Obecné podmínky letecké přepravy jsou ke stažení na odkazu: 

http://www.dovolenaproseniory.cz/dokumenty/  

PŘÍLET DO DESTINACE 

• Po příletu do destinace a vyzvednutí zavazadel Vás u výstupu z letištní haly bude očekávat 

česky hovořící delegát s logem Dovolená 55+ 

• Delegát Vás bude směrovat do přistaveného autobusu, který zajistí Váš transfer na místo 

ubytování a sdělí Vám základní informace a čas další informační schůzky. 

• V cílové destinaci platí stejný čas jako v ČR. 

• V případě, že si na letišti plánujete zapůjčit automobil a samostatně odjet na hotel, informujte 

předem cestovní kancelář a delegáta o tom, že nevyužijete objednaný transfer autobusem, 

prosím. 

 

 

UBYTOVÁNÍ 

• Dle mezinárodních zvyklostí je nastěhování do pokojů možné zpravidla po 14:00 hod. a po 

ukončení pobytu v den odjezdu je třeba pokoje uvolnit do 10:00 hod.  

• Hotel Vás ubytovává na základě jmenného seznamu zaslaného cestovní kanceláří. Vouchery 

tedy nejsou vystavovány. Ubytováni budete na základě předložení svého cestovního dokladu 

– cestovního pasu nebo občanského průkazu. 

• Aktuální bezpečnostní opatření na hotelu naleznete v samostatném dokumentu – Bezpečnost 

hotely, který je součástí tohoto e-mailu. 

 

 

http://www.dovolenaproseniory.cz/dokumenty/
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DOPORUČUJEME 

Cenné věci doporučujeme ukládat do trezoru! CK ani hotel neručí za věci uložené mimo trezor. 

 STRAVOVÁNÍ 

• Stravování je zajištěno formou plné penze. 

• Klient začíná stravování večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odletu. 

• Obědy během celého pobytu formou výběru z dvou prvních chodů /obyčejně těstoviny nebo 

těstovinové saláty, vč. rýžových salátů atd./, jednoho druhého chodu /maso nebo ryba s 

přílohou/, dezert. 

• Nápoje u snídaní jsou zahrnuty v ceně. 

• U večeře je v ceně zahrnuta voda a víno.  

• U oběda nejsou nápoje v ceně.  

 

VÁŠ DELEGÁT 

• Vaším delegátem bude Leoš Korbel, se kterým se setkáte v příletové hale na letišti v Olbii. 

• Po příletu obdržíte od delegáta veškeré informace k Vašemu pobytu v průběhu úvodní 

informační schůzky. 

JÓGA 
 

• Vaší cvičitelkou bude Martina Bruštíková.  

• Jóga bude probíhat dvakrát denně (v ranních a podvečerních hodinách). O místě a přesném 

čase cvičení budete informováni na hotelové nástěnce. Cvičební program začíná druhý den 

po příletu ráno.  

• Doporučujeme si s sebou vzít: pohodlné a prodyšné oblečení na cvičení (šortky, legíny, tričko, 

nátělník a mikinu na relaxaci), podložku na cvičení, větší šál (pareo) nebo tenkou deku lahev 

na vodu a ručník. 

ORGANIZACE ODJEZDU 

• V den odjezdu je nutné opustit pokoje zpravidla do 10:00 hod. (přesněji Vás budou informovat 

delegátka v místě pobytu).  

• Čas transferu na letiště Vám rovněž upřesní Vaše delegát v místě pobytu.  
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PRAKTICKÉ INFORMACE 

 

Platební hotelová karta 

•    Po příjezdu klienti obdrží na recepci hotelovou platební kartu, za kterou uhradí vratnou      

   zálohu 10 EUR v hotovosti. Deposit 10 EUR bude vrácen při odjezdu z hotelu. 

•   Touto kartou se klienti prezentují při vstupu do restaurace. 

•   Kartu si klienti mohou nabít hotovostí a platit s ní v hotelových barech a restauracích a nemusí    

  sebou nosit hotovost. 

•   Po každém nákupu klienti vidí na účtence zbývající kredit na kartě. Vlastnit tuto kartu na hotelu   

  je pro všechny klienty povinné. 

 

• Kriminalita: stejně jako v jiných evropských zemích. Pozor zejména na kapesní krádeže na 

ulici, především v místech s větší koncentrací lidí (tržiště, přeplněné ulice, supermarkety, 

diskotéky). Často potkáte ženy, které čtou z ruky, pouliční prodejce květin, kteří upoutají Vaší 

pozornost a mezi tím Vás sami nebo s pomocí kompliců okradou. Buďte obezřetní i při placení 

či výběru peněz z bankomatu. 

• Pitný režim: pijte pravidelně, i když nemáte pocit žízně. 

• Zvyklosti a obyčeje: pro jižní státy je typická siesta přibližně mezi 13 – 16 hod, kdy bývají 

některé obchody a především úřady zavřeny. Veřejné toalety jsou označeny „Servizi“, „Donne“ 

(ženy) nebo „Uomini“ (muži). Personál restaurací většinou toleruje i použití jejich zařízení 

kolemjdoucími.  

• Koupání bez plavek: v Itálii (až na vyhrazené pláže) není povoleno koupání a opalování se 

na pláži bez plavek. 

• Osušky na pláž: plážové osušky nejsou standardním vybavením pokoje. Doporučujeme si 

s sebou přibalit plážovou osušku.  

• Komáři: v letních měsících se mohou v destinaci vyskytnout komáři. Doporučujeme zabalit si 

s sebou repelent. 

• Internet: naprostá většina hotelů má Wifi bezdrátové připojení na internet v prostorách 

recepce. 

• Elektrické zásuvky: nabíječky mobilních telefonů dovezené z České republiky by měly jít 

standardně zapojit do zásuvek, které však mají odlišný tvar než české (například bez kolíku či 

o třech zdířkách). Proto pro zapojení osobních počítačů, fénů nebo pro použití kulmy 

doporučujeme pořídit adaptér/redukci pro Itálii. 

• Hygiena: voda z kohoutku je oficiálně nezávadná, k pití však doporučujeme vodu balenou. 
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• Spropitné: číšníkům v restauraci (5 – 10 % z účtu dle Vašeho uvážení), po vyúčtování 

celkové útraty se spropitné ponechává na stole nebo na talířku. 

• Svátky, fiesty a karnevaly: slaví se hlučně a bujaře, nikdy nechybí ohňostroj. Informujte se v 

recepci vašeho hotelu, místní mají dokonalý přehled o lokálních fiestách. 

 

KONTAKTY 

Velvyslanectví ČR v Itálii:   Via dei Gracchi 322, Roma, 00192 

Ambasciata della Repubblica Ceca  tel.: +39 063609571 

e-mail:      rome@embassy.mzv.cz 

Hodiny pro veřejnost:    po – pá 07:45 – 16:15 hod. 

Provozní hodiny:    po – pá 09:00 – 12:00 hod. 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

112 mezinárodní tísňové volání 

0039 Mezinárodní předvolba do Itálie 

00420  Mezinárodní předvolba do ČR 

mailto:rome@embassy.mzv.cz
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ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍČEK 

Pozdravy Saluti  Toto. Questo. 

Ahoj Ciao   Kde/ Kdy Dove/ Quando 

Dobrý den Buon giorno  Co/ Jak Che cosa/ Come 

Dobrý večer Buona sera  Proč Perché 

Dobrou noc Buona notte  Den il giorno 

Na shledanou Arrivederci  Ráno la mattina 

Brzy na viděnou A presto  Odpoledne il pomeriggio 

Děkuji Grazie  Večer  la sera 

Prosím 
 (když něco dávám) 

Prego  
Vítejte benvenuti 

Prosím 
 (když o něco žádám) 

Per favore  
Dobrou chuť buon appetito 

Ano/ Ne Sí/ No  daleko/ blízko lontano/ vicino 

Jak se máš? Come stai?  ieri/ oggi/ domani včera/ dnes/ zítra 

Dobře, a ty? Bene, e tu?  týden la settimana 

Špatně Male  a sinistra/ a destra vlevo/ vpravo 

Není to špatné Non c'è male  su/giu nahoru/ dolu 

Jde to. Cosí cosí.    

   pieno/ vuoto plný/ prázdný 

Jak se jmenuješ? Come stai?  più/ meno více/ méně 

Jmenuji se… Mi chiamo…  buono/ cattivo dobrý/ špatný 

Těší mě. Piacere.  grande/ piccolo velký/ malý 

Odkud jsi? Di dove sei?  

a buon mercato, 
 economico levný 

Jsem z České Republiky. Sono della  
Repubblica Ceca.  caro drahý 

Jsem z Prahy. Sono di Praga.  caldo/ freddo teplý/ studený 

   nuovo/ vecchio nový/ starý 

pondělí lunedì  aperto/ chiuso otevřený/ zavřený 

úterý martedì  libero/ occupato volný/ obsazený 

středa mercoledì  qui/ lì, là tady/ tam 

čtvrtek giovedì    

pátek venerdì    

sobota sabato    

neděle domenica    
 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A PŘÍJEMNĚ STRÁVENOU DOVOLENOU. 


