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COVID-19 – Odporúčania a podmienky účasti 
cestujúcich na zájazde CK HITKA

Cestujúci autobusom:

Dospelí a deti 12 a viacročné by mali byť plne zaočkovaní oboma dávkami (t.j. očkovanie 2/2 - Astra
Zeneca,  Moderna,  Pfizer  alebo  1/1  Johnson  s  možnosťou  preukázať  sa  Covid  pasom),  alebo  sa
preukázať aktuálnym PCR testom, alebo sa preukázať relevantným a stále akceptovateľným dokladom
o prekonaní COVID-19. 

Platné lehoty platnosti  PCR testov či  akceptovateľnosti  dokladu o  prekonaní  COVID-19 vyplynú z
aktuálnych rozhodnutí príslušných orgánov na Slovensku, v tranzitných  krajinách či v cieľovej krajine.

Na  deti do 12 rokov v sprievode zaočkovaných rodičov sa vzťahuje EU výnimka z očkovania proti
COVID-19. Pred cestou sú však povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu. 

Je nutné počítať s tým, že od plne očkovaných osôb bude pri nástupe na zájazd vyžadovaný Covid
pas. 

Rovnako je vhodné  počítať s tým, že od nezaočkovaných osôb bude vyžadovaný platný PCR test
nielen pred odchodom autobusu zo Slovenska či pred odchodom autobusu z cieľového miesta, ale
tento  môže  byť  podľa  miestnych  predpisov  vyžadovaný  (a  to  aj  opakovane  podľa  aktuálnej
požiadavky) tiež v stredisku či na miestach, kde sa budú pohybovať počas zájazdu. 

PCR test pre nezaočkovaných (dospelé osoby aj deti) je ako na Slovensku, tak aj v zahraničí na ich
vlastné náklady, resp. u detí na náklady rodičov.

Pri spiatočnej ceste ešte pred vstupom na Slovensko odporúčame mať aktualizovanú, resp. platnú e-
hranicu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podmienkou účasti na autobusovom zájazde CK HITKA môže byť za
istých  okolností  (viď  Všeobecné  zmluvné  podmienky  CK  HITKA)  preukázanie  sa  platným  OTP
protokolom (osoby plne zaočkované, po prekonaní ochorenia, alebo testované).

Cestujúci vlastnou dopravou:

Pre uľahčenie a zjednodušenie cestovania aj pobytu v zahraničí či návratu späť odporúčame každému
byť plne zaočkovaný.

Nezaočkovaným osobám odporúčame mať platný čerstvý PCR test s negatívnym výsledkom, aby sa
vyhli  problémom  pri  prekračovaní  hraníc,  resp.  pri  vstupe  na  lanovky  či  do  rôznych  miestnych
prevádzok. Z rovnakých dôvodov odporúčame týmto osobám mať platný čerstvý PCR test aj cestou
späť.

Pri spiatočnej ceste ešte pred vstupom na Slovensko odporúčame mať aktualizovanú, resp. platnú e-
hranicu.
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Rôzne:

Všetky náležitosti spojené s vykonaním PCR testov na Slovensku aj v zahraničí si  vybavuje a hradí
klient sám a teda mimo CK HITKA. Všetky riziká spojené s cestovaním a pobytom v zahraničí bez
plného zaočkovania (komplikácie na hraniciach, komplikácie s PCR /AG testami a ich výsledkami,
karanténne opatrenia a pod.) taktiež znáša každý klient výlučne sám a na vlastné náklady.

Počítať treba s tým, že podmienky na Slovensku alebo v zahraničí sa  môžu zmeniť v závislosti od
aktualizácie nastavení parametrov pri vycestovaní naším štátom, resp. NZCI a taktiež od podmienok
vstupu krajín, cez ktoré sa bude prechádzať (predpokladaná trasa povedie cez Rakúsko, Nemecko,
Švajčiarsko, Francúzsko). 

Zmeny vyššie uvedených podmienok však už nebudú mať žiadny vplyv na objednaný a aj zaplatený
zájazd. Preto dôrazne  odporúčame využiť a teda uzavrieť zo strany CK HITKA ponúkané  cestovné
poistenie vrátane poistenia proti negatívnym vplyvom či  pôsobeniu COVID-19 na cestujúceho pred
odchodom na zájazd, alebo počas trvania zájazdu. 

Cestujúci  si  však  podobné  cestovné  poistenie  kryjúce  aj  pôsobenie  COVID-19  môže  uzavrieť aj
individuálne vo „svojej“ poisťovni. V takom prípade si potom rieši prípadnú poistnú udalosť doma či v
zahraničí výlučne sám.

V  prípade  využitia  cestovného  poistenia  kryjúceho  cestujúcemu aj  negatívne  vplyvy  či  pôsobenie
COVID-19  ešte  pred  odchodom  či  počas  zájazdu  získa  cestujúci  garanciu,  že  aj  pri  nečakaných
problémoch spôsobených COVID-19 nepríde o svoje peniaze. Cenu zájazdu či jej podstatnú časť mu
totiž v prípade poistnej udalosti vráti poisťovňa, pričom voči pôsobeniu COVID-19 budú týmto vhodným
cestovným poistením chránení ako pred odchodom na zájazd, tak aj  počas zájazdu.

Bez  vhodného  cestovného  poistenia  zahŕňajúceho  aj  poistenie  prípadného  storno  poplatku (hoci
spôsobené aj ochorením na COVID-19) platia pre cestujúceho iba štandardné Všeobecné zmluvné
podmienky.

Požičovňa automobilov Mercedes:

Každému, kto sa chce izolovať od väčšej skupiny a teda sa chce vyhnúť aj hromadnejšej preprave do
lyžiarskeho strediska a pritom má záujem o plnohodnotnú luxusnú a bezpečnú dopravu, dávame do
pozornosti nami ponúkané vybraného vozidla značky Mercedes z požičovne Motor-Car Bratislava.

S  Motor-Car  Bratislava  máme pre  vás  dohodnuté  exkluzívne ceny (od 485,00  EUR)  na dva typy
automobilov. Ide o  Mercedes triedy V, čo je 7- až 8-miestny pohodlný mikrobus s pohonom 4x4 a s
veľkým batožinovým priestorom. Alternatívou je potom  Mercedes triedy GLE, čo je zase 5-miestne
SUV rovnako s pohonom 4x4. Autá sú vybavené navigáciou či prípravou na strešný nosič.

V ponuke sú balíky na 6 dní, resp. na 11 dní, naviac so zvoliteľným kilometrovým limitom až do 3.000
km. Ceny balíkov sú mimoriadne výhodné! Viac informácií potom nájdete na našej webovej stránke. 

V prípade záujmu o  iné typy vozidiel značky Mercedes z ponuky Motor-Car Bratislava si môžete na
našom webe vybrať za zvýhodnené ceny aj niektoré z týchto vozidiel.

Aktualizované k 30.08.2021
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