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Platební podmínky, storno podmínky a další služby k produktu  

MALEDIVY S LUCIÍ – Okruh II. 
„Za dobrodružstvím, poznáním a relaxem na Alif Dhaal a Vaavu atol“ 
 
 
Termín:  
17.02. - 25.02.2020 
 
Platební podmínky: 

First Minute rezervace - od 01.02.2019 do 31.05.2019 
Platba zálohy 10 % z ceny zájezdu bez letenek a pojištění + 100 % z ceny letenek, resp. pojištění (pokud jsou 
letenky, resp. pojištění součástí zájezdu), do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy o zájezdu, doplatek 
nejpozději 45 dnů před začátkem zájezdu. 

Standardní období rezervace - od 01.06.2019 do 30.09.2019 
Platba zálohy 20 % z ceny zájezdu bez letenek a pojištění + 100 % z ceny letenek, resp. pojištění (pokud jsou 
letenky, resp. pojištění součástí zájezdu), do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy o zájezdu, doplatek 
nejpozději 45 dnů před začátkem zájezdu. 

Last Minute rezervace - od 01.10.2019 do 15.12.2019 
Platba zálohy 30 % z ceny zájezdu bez letenek a pojištění + 100 % z ceny letenek, resp. pojištění (pokud jsou 
letenky, resp. pojištění součástí zájezdu), do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy o zájezdu, doplatek 
nejpozději 45 dnů před začátkem zájezdu. 
 

 
Storno podmínky: 
- Při zrušení smlouvy o zájezdu do 30 dnů před začátkem zájezdu: bez storno poplatků (cena pobytu bez 
letenek a pojištění).  
- Při zrušení smlouvy o zájezdu méně než 30 dnů před začátkem zájezdu činí storno poplatek ve výši 100 % 
z celkové ceny pobytu bez letenek a pojištění.  
- Storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny pobytu bez letenek a pojištění se uplatní také v případě 
nedojezdu nebo brzkém odjezdu (cena se nerefunduje). 
 
Na zrušení či změny letenek či pojištění, pokud jsou součástí zájezdu, se vztahují podmínky leteckého 
dopravce či pojišťovny. 
 
CK si kromě uvedených storno poplatků vyhrazuje právo účtovat klientovi paušální náklady ve výši 3 500 Kč 
(nebo 140 EUR) při zrušení Smlouvy o zájezdu ze strany klienta. 
 
Další podmínky: 
- Na lokálních obydlených ostrovech platí omezení v podobě zákazu konzumace alkoholu a dodržování 
pravidel oblékání. 
- Nabídku zájezdů lze na dotaz klienta rozšířit o další cestující, max. 1 osoba na přistýlce. Všichni cestující 
musí mít stejný typ stravování po celou dobu pobytu. 
- Změna vyhrazena. 
 
 
Volitelné doplňující služby  
Nabídka cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu od ERV Evropské pojišťovny: 
- Cestovní pojištění “SBALENO K moři”: 920 Kč/os. (bez spoluúčasti) nebo 780 Kč/os. (se spoluúčastí 
v případě plnění 1 500 Kč/os.) pro osoby 18-69 let. 
 

https://www.ervpojistovna.cz/cs/cenik_sbaleno.pdf
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- Pojištění storna zájezdu:  
 
-> balíček Storno (pouze ze zdravotních důvodů, spoluúčast 20 %):  
2,5 % z ceny zájezdu – v případě sjednání pojištění současně s cestovním pojištěním 
3,5 % z ceny zájezdu – v případě sjednání pojištění samostatně. 
 
-> balíček Storno Plus (hospitalizace, spoluúčast 0 %; zdravotní & další důvody spoluúčast 20 %): 
5 % z ceny zájezdu – v případě sjednání pojištění současně s cestovním pojištěním 
7 % z ceny zájezdu – v případě sjednání pojištění samostatně. 
 
Pojištění, pokud si jej klient zvolí, je třeba uzavřít současně se smlouvou o zájezdu. 
 
 
 
Letenky na Maledivy: Cena zpáteční letenky na Maledivy se v Economy (turistické třídě) pohybuje od 
18 000 Kč na osobu. Rozdíl mezi levnější letenkou a dražší letenkou je ten, že se lety liší úrovní služeb 
jednotlivých aerolinek, počty přestupů a celkovou délkou cesty.  
Cena letenek je orientační a bude aktualizována dle dostupné nabídky letenek. 
 
 
Sleva za věrnost: účastníci předchozích okruhů „MALEDIVY S LUCIÍ“ získávají slevu 3 % z ceny zájezdu bez 
letenek a pojištění. 
 
 

https://www.otherwayholiday.com/maledivy-letenky

