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Dôležité informácie sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných 

zmluvných podmienok CK orex travel s.r.o. Preto Vás prosíme  aby ste ich 
brali na vedomie a oboznámili sa s nimi ešte pred zakúpením zájazdu. 

 

Rezervovanie zájazdu 

Zájazdy možno rezervovať priamo v pobočkách našej  cestovnej  kancelárie 

(ďalej ako „CK“),  telefonicky,  elektronickou  poštou alebo 

prostredníctvom našich zmluvných partnerov, ktorých zoznam nájdete na 
našich internetových stránkach. Naše ponuky sú časovo obmedzené len v 

prípade first - momentových zliav, inak sú podmienené voľnými 

kapacitami ubytovacích zariadení a leteniek. K rezervácii prosíme dodať 
nasledujúce údaje: 

- krstné mená a priezviská objednávateľa zájazdu a všetkých jeho 

spolucestujúcich 
- dátumy narodenia, štátnu príslušnosť objednávateľa zájazdu a  

všetkých jeho spolucestujúcich 

- konkrétnu požiadavku (termín, hotel) 
- kontaktnú poštovú adresu, elektronickú adresu, telefonický (najlepšie 

mobilný) kontakt 

S V ašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať a uchovávať ich, t. j. 
ukladať ich na nosiče dát, upravovať ich, vyhľadávať v nich, 

poskytovať ich tretím osobám, triediť  ich, kombinovať ich, likvidovať ich 

v súlade so Zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, a to 
až do odvolania písomnou formou. S úhlas sa poskytuje na dobu neurčitú 

a možno ho kedykoľvek písomne odvolať. Ďakujeme za Vašu spoluprácu 

a pochopenie. Prosíme Vás, aby ste pre nevyhnutné prípady pred 
odchodom na dovolenku informovali príbuzných o čase a mieste Vášho 

pobytu na dovolenke. 
 

Zájazdy Last Minute 

Upozorňujeme, že pri dovolenkách typu last minute ide zväčša o posledné 
voľné izby v danom ubytovacom zariadení alebo dopravnom prostriedku, 

resp. v termíne. Ide teda o obmedzenú ponuku izieb niekedy dokonca bez 

možnosti výberu. Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu dostanú hotely 
rezervácie last minute v určitých prípadoch len niekoľko hodín pred 

príchodom klienta. Preto sa môže stať, že bude objednávateľovi zájazdu 

pridelená izba lokalizovaná a zariadená inak ako pre ostatných klientov, ktorí 
si zájazd zakúpili podstatne skôr, čo je zohľadnené v cene zájazdu vo forme 

zľavy. Hlavne z tohto dôvodu sa žiaľ stáva, že hotely preplnia svoje 

kapacity. Takúto informáciu sa Vám pokúsime doručiť včas, napriek 
tomu, že aj cestovné kancelárie sa ju dozvedia až v poslednej chvíli. V 

takomto prípade budeme postupovať so snahou ubytovať Vás na 

rovnakom mieste, v hoteli rovnakej alebo vyššej kategórie. 
 

Program zájazdu 

Programy všetkých zájazdov sú podobné, menia sa len v závislosti od dľžky 
pobytu. Prvý (prípadne druhý) a posledný (prípadne predposledný) deň 

pobytu/zájazdu je určený najmä na dopravu do a z letiska, teda na príchod, 

resp. odchod a činnosti s tým spojené (transfer, ubytovanie a pod.) Pri 
posudzovaní počtu dní dovolenky  treba počítať s tým, že do prvého 

(prípadne aj druhého) a posledného (prípadne aj predposledného) v rôznej 

miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Pri príchode na miesto určenia 
sú ubytovacie kapacity štandardne k dispozícii od 14:00 hod. a v deň 

odchodu je štandardom uvoľniť izby do 10:00 hod. (pokiaľ nie je uvedené 

inak). Aj v prípade obsadenia izby alebo uvoľnenia izby v skorých ranných 
hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie v plnom 

rozsahu. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi zájazdu 

z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli 
čerpané. Pobyt ako taký a služby samotné sa vždy počítajú na počet 

prenocovaní, t. j. cena zájazdu je vždy kalkulovaná na počet nocí. 

 

Zmena dĺžky a programu zájazdu 

Z dôvodu možných zmien v organizácii leteckej dopravy, upozorňujeme 

klientov, že odlet z dovolenkovej destinácie pri návrate domov sa môže 
uskutočniť aj v noci z posledného pobytového dňa na nasledujúci deň. 

Zájazd sa tak môže predľžiť. Rovnako odlet zo Slovenska do zahraničia sa 

môže uskutočniť v noci z prvého na druhý deň zájazdu. CK nezodpovedá za 
škody spôsobené predĺžením zájazdu a zmenou programu zájazdu. 

Doporučujeme neplánovať v krátkom čase po plánovanom príchode žiadne 

dôležité stretnutia či pracovné povinnosti. 
 

Predĺženie pobytu zo zahraničia 

Predĺženie pobytu zo zahraničia možno len vo výnimočných prípadoch, 
a aj to len po predchádzajúcom povolení zo strany CK. Podmienkou 

je voľné miesto v hoteli a platná letenka. Doplatok sa uskutoční 

priamo v letovisku delegátovi alebo v pobočke CK orex travel. 
 

Cestovné doklady 

Cestovné doklady – ubytovací poukaz (voucher), cestovné poistenie – 

obdržíte elektronickou poštou (prosíme vytlačiť), resp. osobne na našich 

pobočkách, alebo partnerov. Voucher obdržíte zvyčajne (7) sedem dní pred 
nástupom na dovolenku. V prípade, že sa jedná o last minute zájazd, po 

zaplatení celej čiastky zájazdu. Klient je povinný mať u seba platný 

cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), byť zaočkovaný 

(pokiaľ je to vyžadované), dodržiavať pasové, devízové, zdravotné, 
dopravné, bezpečtnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín a miest, 

do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržianím týchto 

predpisov, znáša účastník zájazdu. Vlastným cestovným dokladom musia 
disponovať aj deti bez ohľadu na vek. 

 

Doprava 

Cestovná kancelária zabezpečuje priame charterové lety. To znamená, 

že našich cestujúcich prepravíme z miestneho letiska (ak to nie je v 

Zmluve o obstaraní zájazdu uvedené inak) na letisko cieľového štátu. V 
prípade, že sa v spojitosti s leteckou prepravou vyskytnú problémy 

(napr. štrajk, nepriaznivé počasie, alebo iné technické problémy, ktoré CK 

nemohla predvídať), budeme Vás informovať v čo najkratšom čase. 
Dobu čakania s týmto spojenú však nie je v našich silách skrátiť 

alebo úplne odstrániť. Letecká spoločnosť, ako aj CK Orex Travel si 

vyhradzujú právo na zmenu trasy do cie ľovej destinácie. Informácie o 
leteckej spoločnosti, ako aj o dĺžke letu majú len informatívny 

charakter. CK nenesie zodpovednosť za prípadné skreslené informácie. 

 
Prosíme, aby ste sa k vybavovaciemu pultu na letisku (check-in) dostavili 

v čase určenom v pokynoch k odletu. Vaša príručná batožina  by 

nemala presiahnuť hmotnosť 5  kg (rozmery 50  x 40 x  20 cm). Na  
palubu si neberte ostré predmety, nástroje alebo zbraň a iné predmety 

vyňaté z osobnej leteckej prepravy. Hmotnosť ostatnej bezplatne 

prepravovanej batožiny nesmie presiahnuť povolenú hmotnosť na osobu 
uvedenú v pokynoch na odletu. V prípade tehotenstva cestujúcu 

nemôžeme prepraviť po 34. týždni tehotenstva a od 24. týždňa 
vyžadujeme lekárske potvrdenie. Dojčatá, za ktoré sa označujú deti do 

2 rokov veku, nemajú na palube lietadla nárok na sedadlo z 

bezpečnostných dôvodov. Letiskové poplatky sú započítané do ceny 
zájazdu. Zmena výšky letiskových poplatkov je vyhradená. 

 

Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identity 
a odovzdávaní batožiny – tzv. check-in a CK nemá na toto prideľovanie 

vplyv. 

 
Upozorňujeme, že let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne, aj celkom 

presahovať do nasledujúceho dňa. V prípade nočných letov, kedy je 

príchod alebo odchod do/z hotela realizovaných v nočných alebo skoro 
ranných hodinách, si hotel účtuje prenocovanie v plnej sume, t.j. celú cenu 

ubytovania (od 14:00 do 10:00 hod. nasledujúceho dňa). Preto prvý 

(prípadne aj druhý) a posledný (prípadne aj predposledný) deň pobytu je 
určený na presun do a z destinácie. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky 

treba počítať s tým, že do prvého (prípadne aj druhého) a do posledného 

(prípadnej aj posledného) dňa v rôznej miere zasahujú dopravné 
a ubytovacie služby. Zmeny letových časov sa nedajú vylúčiť a môžu sa 

uskutočniť aj niekoľko hodín pred odletom v dôsledku nepriaznivého 

počasia, prevádzkových problémov letísk alebo leteckých spoločností 
a pod. 

 

Letové časy a letový plán stanovuje letecká spoločnosť a CK ich môže len 
v minimálnej miere ovplyvniť. V prípade vášho oneskorenia alebo 

omeškania CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok 

na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevycestovania. 
 

Transfer 

Po prílete do určenej destinácie prevezú cestujúcich do hotelov a späť 
klimatizované autobusy alebo mikrobusy; preprava je započítaná do 

ceny zájazdu. Autobusy počas transferu zastavujú vo viacerých hoteloch, 

čomu je prispôsobený aj konečný čas celej prepravy, ktorý je 
variabilný. Za možné nepríjemnosti vyplývajúce z prepravy sa vopred 

ospravedlňujeme a prosíme o Vaše porozumenie. Prepravu atypickej 

batožiny (napr. surfová doska, golfový alebo potápačský výstroj) 
nedokážeme garantovať. Naša CK nemá dosah na ovplyvnenie 

vzniknutých zmien v doprave, ktoré môžu predĺžiť dĺžku trvania 

dopravy deklarovanú v katalógu. Rovnako sa môžu vyskytnúť prípady, 
že sa autobus nedokáže dostať až ku vchodu hotela, a preto treba  

niekedy prejsť ku vchodu niekoľko desiatok metrov pešo. V prípade 

VIP- transferu (individuálna preprava) účtujeme zvláštny príplatok. 
 

Dopravné prostriedky 

Infraštruktúra dopravy je dobre vyvinutá hlavne vo väčších mestách a v 
letoviskách. Medzi  jednotlivými  lokalitami premáva viackrát denne 

množstvo miestnych alebo medzimestských autobusových liniek. 

Okrem toho môžete využiť malé autobusy, tzv. dolmuše (cca. 2 
eurá/cesta/osoba). Väčšie mestá alebo letoviská disponujú  požičovňami 

áut. Klientom sú za poplatok k dispozícii aj služby miestnych 
taxislužieb. 

 

Ubytovanie 

Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné. Preto sa v našej 

ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od najjednoduchších až po 
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najluxusnejšie, aby sme uspokojili požiadavky každého. Záleží len na Vás, 

akú kategóriu a cenovú skupinu ubytovania si vyberiete. Triede 
ubytovaciecho zariadenia zodpovedá i forma a pestrosť stravovania i kvalita 

a rozsah služieb. 

 
Niektoré hotely disponujú rodinnými izbami. Ide o rozmerovo väčšie izby, 

v niektorých prípadoch úplne, alebo čiastočne oddelené dve miestnosti, kde 

sa nachádzajú lôžka minimálne pre 4 osoby. 
 

Niektoré hotely (zvyčajne vyššej triedy) ponúkajú ubytovanie v tzv. suitách. 

Jedná sa o komfortnejšie a priestrannejšie ubytovanie v 2-lôžkových 
hotelových izbách (s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek). 

 

Hotelový apartmán je vyššia forma ubytovania s 2 klasickými lôžkami a 1-2 
prístelkami, kde nájdete oddelenú spálňu a dennú obývaciu časť, pričom vo 

vybraných ubytovacích kapacitách sa môže v apartmáne nachádzať aj 

kuchyňa. 
 

V niektorých ubytovacích kapacitách má klient možnosť zakúpiť si takzvanú 

„ekonomickú izbu“. Jedná sa o izbu, ktorá je nižšieho štandardu. Vybavením 
a rozmermi nezodpovedá štandardnej izbe. Často krát sa nachádza mimo 

hlavnej budovy v menej atraktívnom prostredí areálu hotela, resp. 

v nezrekonštruovanej časti. Nižší štandard je zohľadnený v cene zájazdu. 
 

Prístelka – dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré je 

možné využiť vo väčšine ubytovacích zariadení. V niektorých prípadoch ide 
o lôžko menších rozmerov alebo rozkladacie lôžko, určené najmä pre deti. 

Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3 a 4 lôžkových izieb, pričom 
podlahová plocha týchto izieb môže byť totožná s plochou 2 lôžkových izieb. 

V ponuke sa nachádzajú aj 4 lôžkové izby s 1 manželskou a 1 poschodovou 

posteľou. Treba si uvedomiť, že menšie pohodlie v 3 až 4 lôžkovej izbe je 
zohľadnené nižšou cenou pre osoby na prístelke. Prístelkou môže byť aj 

pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, 

poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a pod. 
 

Niektoré hotely ponúkajú aj 1 lôžkové izby, ktoré ú zvyčajne menšie ako 

štandardné izby a môže sa stať, že poloha a vybavenie týchto izieb nie sú tak 
dobré ako pri 2 lôžkových izbách. Za 1 lôžkové izby sa väčšinou účtuje 

príplatok. 

 
Výhľad na more, resp. izba obrátená na morskú stranu je izba väčšinou 

s balkónom a s priamym alebo bočným výhľadom na more, ktorému môže 

čiastočne brániť zeleň alebo časť budovy. 
 

Klienti sa na nás často obracajú so špeciálnymi požiadavkami. Sú to 

individuálne priania ohľadom ubytovania, napr. v konkrétnej izbe, ktoré nie 
sú spoplatnené. Pri kúpe zájazdu môžete vysloviť špeciálnu požiadavku, ako 

napr. ubytovanie na prízemí, na poschodí, s výhľadom na bazén, resp. na 

more, ubytovanie vedľa známych. Samozrejme sa snažíme zabezpečiť 
ubytovanie v izbách vedľa seba a túto vašu požiadavku vopred nahlasujeme 

na recepcii nášho ubytovacieho zariadenie. Rozdelenie izieb je však plne 

v kompetencii hotela, ktorých vychádza z aktuálnej obsadenosti izieb. Z toho 
dôvodu sa najmä počas hlavnej sezóny môže stať, že napriek Vašej 

požiadavke a našej snahe nebudete ubytovaní vedľa seba, resp. vo Vami 

vytipovaných izbách. Naša CK sa snaží Vaše požiadavky v maximálnej 
miere splniť, avšak tie z našej strany nemôžu byť pred odchodom potvrdené, 

keďže sa nejedná o spoplatnenú službu. Pokiaľ sa tieto špecifické požiadavky 

nepodarí zabezpečiť, naša CK Vám nemôže poskytnúť kompenzáciu ani 
zľavu, nakoľko na tieto požiadavky nevzniká právny nárok. 

 

V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť klimatizácia v izbách 
riadená centrálne recepciou hotela, to znamená, že klimatizácia môže byť 

spustená počas hodín uvedených na recepcii a počas sezóny vo vymedzenom 

období. 
 

CK Orex Travel Vám ponúka ubytovanie v prevažne alotmentových 

kapacitách, to znamená že naše ubytovacie kapacity sú na vyžiadanie. Vďaka 
čomu Vám ponúkame bezkonkurenčný výber ubytovacích zariadení. Z tohto 

dôvodu sa však môže stať, že Vami zvolené ubytovacie zariadenie nebude 

v danom čase dostupné. Našu vždy aktuálnu ponuku si preto môžete overiť 
na našej stránke www.orextravel.eu, na naších pobočkách, reps. u našich 

partnerov. 

Prosíme Vás tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní sa 
na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších 

skupinách , nočných príletoch a striedaní turusov môže dochádzať k dlhším 

čakacím dobám, pričom miestny zástupca CK, resp. delegát musí pokračovať 
v transfere s ostatnými turistami do ďalších hotelov. 

 
Upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmienky 

TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovaľ ubytovacieho zariadenia 

sám a tiež že z rôznych dôvodov môžu kedykoľvek nastať výpadky wifi 
pripojenia. CK tak isto nezodpovedá za kvalitu pripojenia. 

 

Kategorizácie ubytovacích zariadení 

Vzhľadom na to, že neexistuje jednotný medzinárodný systém na 
kategorizáciu ubytovacích zariadení a v jednotlivých krajinách sú rôzne 

kritériá a rôzne označenia kvality ubytovacích zariadení (mnohokrát sa  

stáva, že ubytovacie zariadenia tej istej kategórie a triedy sa kvalitou 
a úrovňou svojich služieb môžu v rôznej miere líšiť napr. v závislosti od 

destinácie, alebo cenovej relácie ubytovacieho zariadenia). Oficiálne 

hodnotenie udáva oficiálnu triedu (počet hviezdičiek) v zmyslej platnej 
legislatívy štátu, kde sa ubytovacie zariadenie nachádza a nie je totožná 

s oficiálnou triedou ubytovacieho zariadenie podľa legislatívy SR. 

 

Fotografie a popis kapacít 

V katalógu našj CK a na web stránke našj CK nájdete hotelom vyhotovené 

fotografie ubytovacích zariadení. Každé ubytovacie zariadenie má niekoľko 
typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a vybavením, resp. môžu mať iný 

dizajn, farbu, atď. Upozorňujeme, že vzhľadom k tomu, že hotely môžu izby 

zariadiť v rôznych farebných, dekoratívnych, sanitárnych či nábytkových 
prevedeniach, fotografie v katalógu a na našej stránke nemusia presne 

zodpovedať Vám pridelenej , prípadne interiér či exteriér ubytovacieho 

zariadenia môžu byť vzhľadom na čas vyhotovenia fotografie odlišné. Izba, 
ktorú si však v našej CK zakúpite, vždy disponuje vybavebím uvedeným v 

popise. Súčasťou katalógu sú i takzvané ilustračné fotografie, ktoré dopĺňajú 

predstavu o danej destinácii. Popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich 
okolia ako aj popis hotelových služieb zodpovedá skutočnosti známej k 

20.11.2015. Nie je v kompetencii CK ovplyvňovať nepredvídané vplyvy 

životného prostredia na kvalitu služieb (napr. krátkodobé znečistenie mora). 
 

Stravovanie 

V zariadeniach hotelového typu je pre Vás zabezpečené stravovanie formou 

raňajok, polpenzie (raňajok a večere), plnej penzie (raňajky, obed a večera), 

resp. formou all inclusive, príp. ultra all inclusive. Rozsah a kvalita 
stravovania závisí od triedy, kategórie, veľkosi a ceny ubytovacieho 

zariadenia, ako aj miestnych tradícií a zvyklostí. 

Podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia Vám budú podávané 
raňajky: 

kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, prípadne 

nealkoholického nápoja 
kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo vajíčko 

a pod. 

 
Švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde pestrosť 

ponuky závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho zariadenia v danej 

krajine. Pri švédskych (bufetových) stoloch Vám môže asistovať aj hotelový 
personál. Množstvo a rôznorodosť stravy je však plne v kompetencii hotela, 

pričom pri kapacitách nižšej triedy je nutné počítať s menším výberom. 

 
Obed, resp. večera môže byť servírovaná, pričom na výber môže byť 

niekoľko druhov teplých jedál, alebo opäť samoobslužná – bufetová forma 

švédskych stolov. Ak nie je uvedené inak, nápoje nie sú zahrnuté v cene 
obedov a večerí. 

 

Forma stravovania all inclusive zahŕňa plnú penziu (raňajky, obedy, večere) 
formou švédskych (bufetových) stolov, nealkoholické a miestne alkoholické 

nápoje počas dňa, prípadne občerstvenie. Časový harmonogram 

poskytovania služieb all inclusive služieb určuje hotel. 
 

Ultra all inclusive môže obsahovať aj ďalšie služby, ako napríklad skoré 

a neskoré raňajky, ľahké studené a teplé občerstvenie, kávu, čaj, sušienky, 
zmrzlinu, importované alkoholické nápoje, tematické večere, fľašu vína na 

izbe, osušky, slnečníky a ležadlá pri bazénoch a na pláži zdarma (ak nie je 

uvedené inak), animačné programy, detský miniklub, rôzne športové 
a zábavné aktivity. Program, resp. poskytovanie služieb v rámci ultra all 

inclusive je v hotelovom režime. 

 
Rozsah, obsah, kvalita, miesto a časové rozvrhnutie služieb all inclusive 

a ultra all inclusive je plne v kompetencii hotela a môže sa líšiť v závislosti 

od kategórie, triedy, ceny ubytovacieho zariadenia a zvyklostí danej krajiny. 
Služby all inclusive a ultra all inclusive sú uvedené pri každom hoteli, ich 

obsah však môže byť manažmentom hotela počas sezóny upravený, preto 

popis v katalógu CK, prosím, berte ako orientačný. Vo väčšine hotelov 
v režime all inclusive je potrebné nosiť plastový náramok. Nevyužité služby 

all inclusive nie je možné finančne kompenzovať. V posledný deň pobytu je 

spravidla možné čerpať služby all inclusive do 10:00 hod, resp. 12:00 hod., 
pričom presné informácie dostanete priamo na mieste od nášho delegáta, 

resp. pracovníkov ubytovacieho zariadenia. 

 
Stravovacie služby pri hotelovom ubytovaní začínajú v prvý deň pobytu 

v zahraničí spravidla večerou a končia raňajkami. V čase neskorého príchodu 
do hotela a skorého odchodu z hotela môže byť klientom servírovaná neskorá 

večera, resp. skoré raňajky v obmedzenom režime. alebo formou stravných 

balíčkov, ak hotel túto službu poskytuje. O poskytnutie stravného balíčka je 
potrebné požiadať zvyčajne deň vopred do 17:00 hod. na recepcii. 

Upozorňujeme, že niektoré hotely službu stravných balíčkov neposkytuju 
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vôbec a klienti, ktorí z rôznych dôvodov nečerpajú stravu, alebo služby all 

inclusive v hoteli, nemajú nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb. 
V prípade zmeškania stravy zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu neskorého 

príchodu alebo skorého odchodu z hotela nie je možné zmeškanú stravu 

nahradiť. Podávanie nápojov v plastových, resp. v akrylových pohároch (i 
v hoteloch vyššej triedy) je možné najmä z dôvodov bezpečnosti klientov 

(pohyb bosými nohami) a s ohľadom na legislatívu danej krajiny. 

 

Ostatné 

Ležadlá a slnečníky na pláži sa prenajímajú za poplatok (pokiaľ nie je 

v katalógu uvedené inak). Ich počet je obmedzený a nezodpovedá presne 
počtu ubytovaných hostí v hoteli. Hotely zvyčajne neakceptujú obsadenie si 

ležadiel na viacerých miestach pri bazéne a na terase súčasne alebo tiež skoro 

ráno pred prevádzkovou dobou bazénových komplexov. Hygienická 
nezávadnosť vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. Preto 

z hygienických dôvodov kontroly a výmeny vody môžu byť bazény počas 

sezóny nevyhnutnú dobu zatvorené.  Zvyčajne sú bazény v hotelových 
komplexoch k dispozícii od 8:00 do 18:00 hod. O časovom harmonograme 

prevádzky tobogánov, šmykľaviek a iných hotelových atrakcií rozhoduje 

výlučne hotel, preto sa informujte na recepcii o obmedzeniach. Vnútorné 
bazény môžu byť na základe rozhodnutia hotelového manažmentu počas 

letnej sezóny mimo prevádzky. Väčšina pláží je verejná a prístupná aj 

miestnemu obyvateľstvu a čistenie pláží je obvykle v kompetencii obcí. CK 
nemôže vylúčiť, že klimatické podmienky, vietor, príliv a odliv a morské 

prúdy spôsobia nánosy, náplavy napr. rias, vodných tráv a pod., čo môže 

viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Tento fakto je však 
zo strany CK neovplyvniteľný a nezakladá zákazníkovi nárok na finančnú 

náhradu alebo kompenzáciu. CK ani hotely nezodpovedajú za kvalitu, 
čistotu, údržbu a stav pláže okrem prípadu, že sa jedná o výlučne súkromnú 

hotelovú pláž. Vzdialenosť k pláži udáva orientačnú vzdialenosť od pláže 

k najbližšej časti areálu hotelového komplexu. 
 

V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom vody tečie 

podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo nepriaznivom počasí vlažná voda. 
Počas exponovaných hodín môže dochádzať k zníženiu tlaku vo 

vodovodných potrubiach, čím sa znižuje distribúcia vody. V niektorých 

krajinách môže dochádzať k opakovaným výpadkom elektrickej energie 
a v zásobovaní vodou, čo ma za následok i dočastnú nefunkčnosť 

klimatizácie a ostatných elektrických zariadení. 

 
K prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienkami patrí aj 

hmyz či výskyt domácich zvierat, prípadne drobného vtáctva v exteriéri 

hotelov alebo na plážach. Ich výsyt však neznamená, že ubytovanie. resp. 
hotelové stredisko nie je čisté alebo je nehygienické. Preto odporúčame 

i napriek snahe hotelierov o elimináciu hmyzu, pribaliť si do príručnej 

batožiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách nechránené 
potraviny. 

 

 

Delegát CK 

Po príchode do cieľovej krajiny (okrem destinácie Egypt a Spojené arabské 

emiráty, kde služby delegáta nie sú v cene zájazdu) Vás na letisku privíta 
náš delegát komunikujúci v slovenskom alebo českom jazyku. Na 

začiatku pobytu (resp. nasledujúci deň po príchode do destinácie) vám 

delegát predstaví letovisko, oboznámi vás s dôležitými informáciami, 
ponúkne vám fakultatívne výlety, oboznámi vás s organizáciou 

spiatočnej cesty domov. Prosíme vás, aby ste sa s každým prípadným 

problémom, požiadavkou alebo reklamáciou obrátili na nášho delegáta, 
resp. kontaktnú osobu. 

 

Fakultatívne výlety 

Delegát V ám počas informačného stretnutia ponúkne rôzne fakultatívne  

výlety, ktoré možno na mieste vyplatiť v hotovosti v eurách, resp. 

v miestnej mene. Za organizáciu výletu a jeho program plne zodpovedá 
zahraničná partnerská CK. Ponuka a popis jednotlivých vybraných 

fakultatívnych výletov v katalógu CK sú orientačné. Presnejší popis ako aj 

ceny a harmonogram sa dozviete od nášho delegáta. V prípade akejkoľvek 
nespokojnosti s organizáciou, resp. s priebehom výletu zakúpeného 

u delegáta, je nutné riešiť reklamáciu priamo na mieste s organizátorom 

výletu – partnerskou cestovnou kanceláriou a to prostredníctvom nášho 
pobytového delegáta, nakoľko sa nejedná o produkt našj CK a naša CK nie 

je kompetentná tieto reklamácie riešiť. 

 

Šport, zábava, animácie 

Letoviská disponujú možnosťami na športovanie, ktoré sú prístupné v 

závislosti od poveternostných podmienok. Vo veľkých hoteloch sa stáva, 
že záujem o šport presahuje kapacitu športových možností, a preto treba 

čakať na uvoľnenie športoviska. Upozorňujeme aj na fakt, že z dôvodu 
veľkého záujmu a nadmerného používania kvalita športovísk nie vždy 

zodpovedá očakávaniam záujemcov. 

Účasť na animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť, rodičia sú 
zodpovední za deti. Dovoľujeme si upozorniť, že niektoré programy sa 

uskutočnia len v prípade dostatočného záujmu. Animačné programy 

prezentujú v miestnom, nemeckom, anglickom alebo ruskom jazyku. 

 

Oblečenie 

V hoteloch vyššej kategórie sa minimálne počas večere vyžaduje primerané 

oblečenie, t. j. u  pánov  dlhé  nohavice, nezriedka v kombinácii s košeľou 
s dlhými rukávmi. Vo všeobecnosti sa nepovažuje za vhodné zúčastniť sa 

hlavných jedál v reštaurácii v plavkách, tunikách a pod. 

 

Poistenie 

Naši klienti majú možnosť si na našich pobočkách alebo prostredníctvom 

našich partnerov uzatvoriť cestovné poistenie proti prípadným 
nevyhnutným liečebným nákladom, v prípade choroby, úrazu, ako aj 

proti krádeži batožiny a stornovania zájazdu. O podmienkach poistenia sa 

informujte v našej CK alebo na www.orextravel.eu, pričom všeobecné 
poistné podmienky a výluky si vopred preverte v poisťovni.   

 

Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata dokladov, 
lekárske ošetrenie a hospitalizácia, ...) je potrebné túto situáciu riešiť priamo 

s poisťovňou v zmysle poistných podmienok, ktoré sú k dispozícii na našich 

pobočkách, u našich partnerov a na našom webe. 
 

Reklamácie 

Naša CK robí všetko pre Vašu bezproblémovú dovolenku. V prípade, že sa 
vyskytne nejaký problém, prosíme Vás, aby ste ho čo najskôr oznámili 

delegátovi, resp. inej poverenej osobe, ktorý sa ho pokúsi vyriešiť na 

mieste k vašej plnej spokojnosti. Pokiaľ nebude možné vyriešiť problém 
okamžite, prosíme o jeho zápis, ktorý odovzdajte nášmu delegátovi, resp. 

inej poverenej osobe na podpis. Reklamácia musí byť doručená výhradne v 
písomnej forme s podpisom reklamujúceho a to na adresu sídla CK Orex 

Travel bezodkladne po návrate z dovolenky, pretože v opačnom prípade 

môžu nastať komplikácie s dôkazovým materiálom, najneskôr však do (3) 
troch mesiacov od skončenia zájazdu. Reklamácie zaslané elektronickou 

formou nebudú akceptované. 

 

Alternatívne riešenie sporov 

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov má spotrebiteľ právo podať návrh na začiatie alternatívneho riešenia 
sporu pri splńení nasledovných podmienok: 

- spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil 

jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho 
práva, obrátil sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a 

- predávajúci jeho žiadosť zamietol alebo na ňu neodpovedal do 30 dní 

odo dňa jej odoslania. 
 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kaceláriou a jej 

klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. 
 

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na 

web stránke Ministerstva hospodárstva SR. Na web stránke Slovenskej 
obchodnej inšpekcie sú uvedenépodrobné informácie vrátane kontaktov 

a príslušných formulárov. 

 


