
 

ODJEZDOVÉ POKYNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Paganella - Hotel Alpen - vlastní doprava od 6.1.2019 do 31.3.2019 

DOPORUČENÁ TRASA:
a) Plzeň - Rozvadov - Regensburg - München 
b) České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Salzburg 
c) Brno - Mikulov - St. Pölten - Linz - Salzburg 
a dále pak po trase Brennero - směr Bolzano - sjezd z dálnice značený S. Michele / Mezzocorona (sjezd je přibližně 40 km jižně od Bolzana 
ve směru na Trento) - dále směr Mezzolombardo, Fai della Paganella, Andalo. Na první křižovatce (na horizontu první semafor) odbočíte 
doprava a cca po 20 m po pravé straně silnice se nachází Hotel Alpen – viz přiložená mapka.

V případě dopravní zácpy na sjezdu v S.Michele, můžete pokračovat na další sjezd (cca. 10 km) Trento NORD odtud sledovat značení 
„Altopiano. 

DŮLEŽITÉ DOKLADY / INFORMATIVNĚ:
občanský průkaz či cestovní pas - od 1. 1. 2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze 
v opuštění území ČR k cestě do států EU, a to včetně Švýcarska, jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnou zónou 
vydávané od roku 2000 (OP či cestovní pas a kartičku pojišťovny mějte u sebe i na svahu) 

doklady k vozidlu a mezinárodní automobilová pojišťovací karta (tzv. zelená karta) - informujte se v pojišťovně, kde máte sjednáno 
povinné ručení 

                                     Rychlostní limity                                    Dálniční poplatky                           Pohonné hmoty 

                     v obci         mimo obec        dálnice                                                               (orientační ceny za 1 litr mimo dálnice) 

Německo     50 km/h        100 km/h       130 km/h (doporučená)       bez poplatků                nafta - 1,48 €        Natural 95 - 1,58 € 

Rakousko     50 km/h        100 km/h       130 km/h        dálniční známka (9,20 €/10 dní)        nafta - 1,27 €        Natural 95 - 1,27 € 

Itálie            50 km/h        90 km/h        130 km/h      cca 8,50 €/100 km v horách; nížiny 7 €    nafta - 1,59 €        Natural 95 - 1,67 € 

jednosměrný poplatek za rakouskou část brennerské dálnice / 9,50 €, jednosměrný poplatek za italskou část brennerské dálnice / 9,80 € 
(u naftových aut doporučujeme s ohledem na velmi nízké teploty čerpat naftu se zimním aditivem proti zamrznutí) 

PŘÍJEZD / KONTAKTNÍ ÚDAJE:
K ubytování se hlaste v recepci Hotelu Alpen v první den pobytu mezi 16,00 a 19,00. V případě opožděného příjezdu je nutno tento oznámit 
předem, nejpozději tedy do 19,00. 

Adresa / telefon do recepce: via S. Rocco 15, Andalo, +39 0461 585 780,  
Telefon na delegáta CK: +420775876030 (v případě nedostupnosti pak +393284064078) 
Telefon na službu CK v ČR: +420 773 455 985 (v případě nedostupnosti pak +420 777 917 351) 
Nemůžete-li se dovolat na výše uvedená čísla, pošlete SMS se jménem, názvem ubytovací kapacity, číslem smlouvy a případně i důvodem 
Vaší snahy nás kontaktovat a my Vám zavoláme zpět, jakmile to bude možné. 

ÚŘEDNÍ HODINY DELEGÁTA CK:
Neděle          7,40 až 9,10 recepce Residence Alba Nova (via Le Val 2/a, Andalo), v tuto dobu zde probíhá přihlašování na lekce lyžování 
s instruktorem 
Pondělí         17,15 až 17,30 recepce Hotelu Alpen 
Úterý           17,30 až 18,00 recepce Residence Alba Nova 
Čtvrtek         17,35 až 17,55 recepce Hotelu Alpen 

MALÁ UVÍTACÍ PÁRTY:
Informace o čase a místu konání uvítací párty s nápojem zdarma vám podá delegát CK v místě (platí pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí). 

LYŽAŘSKÝ INSTRUKTOR:
V případě využití služby lyžařského instruktora na vylepšení Vašeho lyžařského stylu, nezapomeňte prosím kontaktovat delegáta 
CK ohledně dne a hodiny konání lyžařské lekce DO NĚDELE VEČER. Mějte také prosím na paměti, že lekce NEJSOU URČENÉ PRO 
NELYŽAŘE, JSOU PRO OSOBY OD 11 LET A JSOU NEPŘENOSNÉ. (Platí pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí). 

POJIŠTĚNÍ:
Za předpokladu, že máte pojištění uzavřené naším prostřednictvím, naleznete v odbavení též „kartičku pojištěnce“ a „Pojistné podmínky“, 
a to dle typu Vámi vybrané varianty pojištění. Pro případ eventuálních pojistných událostí si tyto pečlivě uschovejte. V případě, že jste nabídku 
pojištění nevyužili, doporučujeme Vám jeho uzavření přímo u některé z pojišťoven. Bezpodmínečně nutné je pojištění léčebných výloh při 
pobytu v zahraničí, na zvážení je pak pojištění úrazové, odpovědnosti apod. Nezapomeňte s sebou ani Vaši kartičku pojištění v ČR, tato je 
při vyšetření v EU vždy vyžadována. 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení a jsou vybaveny ložním a koupelnovým prádlem. V základní ceně zájezdu je zahrnuto stravování 
formou polopenze. Stravování začíná v den příjezdu večeří a končí snídaní v den odjezdu. Wi-fi připojení k internetu je k dispozici v celém 
hotelu v ceně 2 € / den či 10 € / týden. 
Parkování je možné zdarma přímo u hotelu. 
V neposlední řadě neopomeňte plavky a koupací čepici, protože přímo v hotelu se nachází bazén. Také návštěva městského bazénu v 
Andalu (za zvýhodněné vstupné v rámci tzv. Winter card, kterou Vám při příjezdu předají zdarma na recepci) určitě může být příj 



V odjezdový den je nutno ubytování ukončit do 10. hodiny. 

UPOZORNĚNÍ:
Ve středisku je zavedena povinná úhrada pobytové taxy – 2 € / den / os. (děti do nedovršených 14 let bez poplatku), která není zahrnuta 
v základní ceně zájezdu, tuto je třeba uhradit v místě přímo ubytovateli, a to v hotovosti. Jediným dokladem, na základě kterého budete 
ubytováni a na základě kterého Vám budou poskytnuty i veškeré objednané služby, je poukaz (voucher) NEV - DAMA. Pro děti mladší 14 let 
nezapomeňte také na homologované lyžařské přilby, jejichž používání je požadováno italským zákonem. 

SKIPASY:
V případě skipasů objednaných naším prostřednictvím Vám budou tyto vydány proti přiloženému „Voucheru na skipasy“ v kanceláři / 
pokladně skipasů na hlavním náměstí Andala Piazzale Paganella (otevřeno denně 8,00 – 11,00 a 16,00 – 19,00), nebo denně v době od 
8,30 do 16,00 v pokladně skipasů v dolní stanici hlavní kabinové lanovky v Andalu. Novinkou je platnost skipasu Paganella i na 1 den 
lyžování ve Folgarii a 1 den v Monte Bondone a to pouze u 6denního skipasu. Skipasy jsou ve formě vratných magnetických karet a jsou 
zálohovány kaucí ve výši 5 € / kus. Na skipas není zapotřebí fotografie. V případě čerpání skipasu se slevou tedy kategorie bimbo resp. 
junior resp. senior je žádáno doložení věku příslušné osoby platným dokladem. Vlastnictví skipasu Vás ve dnech jeho platnosti opravňuje k 
využití skibusové linky Molveno - Andalo - Fai della Paganella a zpět (v provozu nejdéle do 19. 3.). K využívání místního skibusu v Andalu je 
však třeba mít u sebe i tzv. "Winter card", kterou Vám předá recepce. 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:
Potřebujete-li přivolat záchrannou službu, vytočte bez předvoleb následující čísla: 

                             Německo        Rakousko        Itálie              

Ambulance:       112                  144 (112)        118 (112)     

Policie:               110 (112)        133 (112)        113 (112)  

Hasiči:                112                  122 (112)        115 (112) 

KLIENTSKÁ KARTA CK:
Nezapomeňte si v místě  u delegáta CK, vyzvednout Vaši klientskou kartu CK, poskytující různé slevy ve vybraných sportovních 
a restauračních zařízeních a obchodech (vypsané na informační tabuli CK) 

DŮLEŽITÁ SILNIČNÍ PRAVIDLA V EVROPSKÝCH ZEMÍCH:
Rakousko: zimní pneu povinné v období 1. 11. - 15. 4. (pod pokutou na místě 35 EUR, za blokování provozu až 5.000 EUR), pokud to 
podmínky na silnici vyžadují (sníh/led/námraza); svícení aut ve dne není povinné; mezi povinnou výbavu všech aut patří i škrabka na okna a 
reflexní vesty pro všechny osoby ve voze (oranžové), tyto musí být uloženy v dosahu řidiče, nikoliv tedy v kufru (rakouští policisté to zvláště u 
cizinců často a rádi kontrolují); pokud jsou lyže / snowboard převáženy uvnitř auta (nikoli na střeše), vyžaduje rakouská policie jejich 
důkladné a bezpečné upevnění, tak aby nikoho neohrozily (taktéž zde v případě nedostatečného zabezpečení hrozí pokuta)  
Od ledna 2018 jsou v Rakousku zavedeny vedle klasických dálničních vinět i elektronické dálniční známky, které jsou registrovány na 
poznávací značku vozidla. Cena je totožná u obou provedení. Při on-line nákupu nebo přes aplikaci rakouského ministerstva dopravy bude 
možné zvolit začátek platnosti známky, což v případě desetidenních a dvouměsíčních kupónů, ocení i čeští turisté. On-line objednaná 
známka bude platná teprve 18. den po objednání. Pokud si tedy řidič objedná dálniční známku 1. ledna 2019, na zpoplatněnou silnici bude 
smět vyjet až 19. ledna 2019. Od poloviny roku 2018 lze pořídit elektronickou známku i v trafikách, na benzínových pumpách a v 
automobilových klubech. Známka zakoupená tímto způsobem bude mít okamžitou platnost. Více na: https://www.asfinag.at/maut-
vignette/vignette/digitale-vignette/  

Německo: 1. června 2017 vstoupila v platnost změna zimních předpisů, která stanovuje nové požadavky na používání pneumatik v zimě. Ty 
musí být na trvale poháněných nápravách opatřeny „alpským symbolem“ - tedy sněhovou vločkou se siluetou trojice hor.  
Od ledna 2018 toto nařízení platí zatím pouze pro vozy vyrobené po 31. prosinci 2017. Na starších osobních vozech mohou být například i 
pláště se symbolem M + S, a to až do 1. července 2020. Následně mohou od tohoto data řidiči používat jen plnohodnotné zimní 
pneu. Pokud budete natáčet nebo si fotit dopravní nehodu místo pomáhání, hrozí vám trest odnětí svobody až na jeden rok.  
Rok 2019 bude nejspíše posledním, kdy budeme jezdit po německých dálnicích zcela zdarma. Mýtné pro osobní auta v Německu zavedou v 
polovině roku 2020. Původně mělo být mýtné pro osobní vozy spuštěno již v roce 2019, ale bylo odloženo.  
Krátké shrnutí novinek platných během loňského roku: telefonování při řízení - pokuta se z 60 EUR zvýšila na maximálních 200 EUR a mínus 
2 body a měsíční zákaz řízení.  
Nový předpis jasně definuje, že elektronické zařízení nesmí mít řidič v ruce ani v okamžiku kdy například vůz stojí na červené na křižovatce 
nebo díky start-stop systému má vůz vypnutý motor.  
Pravidlo takzvané záchranné uličky. Jde o povinnost vytvoření volně průjezdného pásu mezi stojícími nebo jedoucími vozidly v případě 
průjezdu vozidel záchranného systému.  

Itálie: pro některé horské silnice jsou v určeném období dopravními značkami předepsány zimní pneumatiky nebo řetězy (v obou případech 
lze takové úseky projet se zimními pneumatikami, pokud je však auto nemá, musí řidič nasadit na letní gumy řetězy); svítit ve dne jsou auta 
povinna jen na dálnicích a rychlostních silnicích; v případě opuštění auta při poruše či nehodě mimo obec jsou řidič i spolujezdci si povinni 
nasadit varovné reflexní vesty 

https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/digitale-vignette/
https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/digitale-vignette/


ČESKÁ ZASTUPITELSTVÍ:
NĚMECKO - velvyslanectví ČR                        RAKOUSKO - velvyslanectví ČR               ITÁLIE - velvyslanectví ČR 

Wilhelmstrasse 44                                             Penzingerstrasse 11-13                              Via dei Gracchi 32 

10117 BERLIN                                                  1140 WIEN                                                  00192  ROMA 

Tel.: +49 30 226380                                          Tel.: +43 1 89958-0                                     Tel.: +39 06 3609571-3 

Fax: +49 30 2294033                                        Fax: +43 1 8941200                                    Fax: +39 06 324446 

E-mail: berlin@embassy.mzv.cz                      E-mail: vienna@embassy.mzv.cz               E-mail: rome@embassy.mzv.cz  

  

Příjemnou dovolenou s dostatkem sněhu i sluníčka Vám již nyní přeje                Vaše cestovní kancelář. 
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