
                     
                                                                                                                                       Cestovné informácie 2014 
 

 

        

TASO 7 bus 

Zájazd autobusovou dopravou s ubytovaním v stanoch v kempingu Chrissi Ammoudia (Skala Panagia, ostrov Thassos, Grécko) 
 
 
Program zájazdu 
1. deň Odjazd  zo Slovenska, nonstop jazda s technickými prestávkami každé 3 - 4 hodiny na odpočívadlách s toaletami (nezabudnite si vziať 
drobné mince EUR, BGL) a možnosťou občerstvenia. Trasa vedie cez územie Maďarska (Budapest - Miskolc - Szeged), Srbska (Subotica - 
Beograd - Niš) a Bulharska (Sofia - Blagoevgrad - Sandanski) do Grécka (Serres - Kavala, trajekt Keramoti - Thassos).  
Upozornenie: Vodiči môžu zmeniť trasu prepravy podľa vlastného uváženia vzhľadom na dopravnú situáciu.  
2. deň Príchod do letoviska v ranných hodinách, ubytovanie okolo poludnia, prvá stravovacia služba je večera, ktorá pozostáva z 
obedovej polievky a hlavného jedla. Po večeri (resp. na 3.deň) INFO pohovor s delegátom CK, ktorý Vás oboznámi s letoviskom a informuje o 
fakultatívnych výletoch a možnostiach využitia voľného času v mieste pobytu, ako aj účasti na klubových aktivitách. 
3. - 8.deň  Možnosť zúčastniť sa ponúkaných zájazdov a aktivít. Stravovacie služby počas dňa: raňajky, obed (polievka), večera. 
9. deň  Prosíme, aby ste po raňajkách stany vyčistili a uvoľnili do 9.00 hod., aby mohli byť pripravené pre ďalšiu skupinu. Podľa pokynov 
delegáta si uložíte batožinu na vopred určené miesto, kde zostane až do odjazdu. Na celý zvyšok dňa si pripravte príručnú batožinu. Stravovacie 
služby končia raňajkami. Je preto vhodné odložiť si peniaze na obed alebo večeru. Podvečer medzi 17.00 a 19.00 hod. odchod z letoviska, 
nonstop nočná jazda rovnakou trasou ako pri príchode. 
Upozornenie: Čas odchodu z letoviska sa dozviete na informačných tabuliach ráno v deň odjazdu autobusu. Prosíme, aby ste pozorne 
sledovali tieto informácie.  
10. deň  Pokračovanie prepravy, príchod na Slovensko večer.  
 
Informácie o doprave 
Do nástupného miesta si dopravu zabezpečuje účastník sám. Nie je možný nástup ani výstup mimo stanovených nástupných miest. Prosíme, aby 
ste v nástupnom mieste boli 30 min. pred stanoveným odjazdom. Nástupné miesta sú bez výpravcu a jeho prácu preberá priamo vodič autobusu. 
Ak ste si zakúpili miestenku, Vaše miesto je pre Vás rezervované. Inak Vám vodič priradí sedadlo podľa zoznamu vypracovaného centrálnym 
dispečingom CK, alebo si priradené číslo sedadla prečítate na predných dverách autobusu, kde je tento miestenkový zoznam vyvesený. Dopravná 
situácia a iné nepredvídané okolnosti môžu mať za následok zdržanie autobusu po trase na Slovensku. Preto nepovažujeme príchod do 30 min. po 
stanovenom termíne za meškanie. V prípade výraznejšieho meškania je možné informovať sa na telefónnom čísle pohotovostnej služby  
00421 905 643 118,  ktorá bude k dispozícii iba v deň odchodu a návratu. 
 
Doprava je zabezpečená autokarom s palubným audio-video zariadením, kávovarom, klimatizáciou, predajom chladených nápojov za eurá 
(odporúčame zobrať si bankovky nižšej hodnoty, resp. mince). Počas jazdy budú pravidelné technické zastávky každé 3 - 4 hod. (v noci 
zriedkavejšie) na diaľničných odpočívadlách s možnosťou použitia sociálnych zariadení (spravidla za poplatok okolo 0,50-0,70 EUR) a 
občerstvenia v diaľničných motorestoch. Zabaľte si batožinu tak, aby ste ju mohli uložiť do batožinového priestoru vozidla a so sebou do kabíny si 
vezmite iba veci nevyhnutne potrebné. 
UPOZORNENIE! Vzhľadom na to, že počet a veľkosť batožinových priestorov v autobusoch je limitovaný a autobusy nesmú byť z dôvodu 
bezpečnosti prepráv osôb preťažené, je nutné obmedziť počet a veľkosť prepravovaných batožín každého účastníka zájazdu. Každý účastník si 
môže do autobusu naložiť max. 20 kg osobných vecí. Na prepravu používajte kufre a skladné tašky. CK nebude prepravovať akékoľvek krabice,  
prepravky, väčšie balenia alko a nealko nápojov (pivá, minerálky, malinovky...) a pod. Batožinu je potrebné označiť menovkou. 
Maximálna povolená rýchlosť na diaľnici pre autobusy je v Maďarsku 80 km/h a mimo diaľnice 70 km/h. V Srbsku  na diaľnici  je povolená 
rýchlosť 90km/h a mimo diaľnice 80 km/h. Vozidlá sú vybavené tachografom a polícia má právo kontrolovať tachografové krúžky 28 dní spätne. 
Po príchode na pobytové miesto je potrebné dodržať Európsku dohodu o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave a urobiť 
prestávku v trvaní 9 hodín. Ak sa Vám zdá jazda našich vodičov pomalá, pripomíname, že dodržujú predpísanú rýchlosť. Cestou do letoviska Vás 
môže viezť iná posádka ako späť. V prípade vážnych výhrad voči doprave, ale i samotným vodičom, obráťte sa ihneď po príchode do letoviska na 
delegáta CK. 
CK FIFO ani dopravca nezodpovedajú za batožinu, ktorú si klient v autobuse zabudne. 
 
Praktické rady a povinnosti klienta  
Je povinné priniesť si z hygienických dôvodov vlastnú plachtu, posteľnú bielizeň a uteráky. Stany sú vybavené pevnými posteľami s 
matracom, vankúšom a paplónom.  V období mimo hlavnej letnej sezóny (máj, jún, september) počítajte s tým, že noci už môžu byť chladnejšie, 
preto odporúčame klientom citlivým na nižšiu teplotu priniesť si vlastný spací vak, prípadne deku. Pri prvej stravovacej službe obdržíte kuchynský 
riad: tácku, sklenený pohár, príbor (podľa počtu osôb v stane). Tento riad si počas pobytu umývate sami a vraciate ho posledný deň pobytu po 
raňajkách. Prineste si saponát, hubku a utierku na riad, baterku, sprej na popáleniny, toaletný papier. Klimatické a prírodné podmienky prinášajú so 
sebou výskyt rôznych druhov drobného hmyzu (mušky, komáre, mravce, atď.). Poveternostné podmienky v jarnom období môžu v niektorých 
rokoch spôsobiť zvýšený výskyt včiel a ôs v letných mesiacoch. Preto odporúčame vziať si so sebou antihistaminiká pre prípad alergickej reakcie 
po uštipnutí (poraďte sa so svojim lekárom). V stanoch nie je elektrické osvetlenie. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolená elektrická prípojka 
ani sviečky. Odporúčame priniesť si záhradnú solárnu lampu. 
Od zástupcu CK FIFO máte možnosť zapožičať si za poplatok slnečník. 
 
Počas pobytu v kempingu je návštevník povinný dodržiavať domáci poriadok kempu.  
 
 
Delegát 
Počas pobytu Vám bude k dispozícii delegát CK FIFO. Pri úvodnej informačnej schôdzke Vás bližšie oboznámi s pobytovým miestom, 
poskytovanými službami, s možnosťami fakultatívnych výletov a odpovie na Vaše otázky. Vzhľadom na to, že delegát má na starosti viac 
ubytovacích objektov, odporúčame využiť predovšetkým asistenčné hodiny alebo pravidelné schôdzky, ktoré sú uvedené na informačnej tabuli 
FIFO-INFO resp. v informačných knihách CK FIFO (FIFO-infobook). Telefónne číslo na Vášho delegáta nájdete na informačných tabuliach FIFO, 
resp. v informačných knihách CK FIFO (FIFO-infobook). 
 



 
www.fifo.sk 

 
Šport a zábava 
Športové aktivity ako paragliding, vodné skútre, vodné lyže, vodné bicykle, jazda na nafukovacom banáne ťahanom motorovým člnom. Na pláži 
tiež nájdete požičovne windsurfingov, motorových člnov a kanoe. Je tu i basketbalové ihrisko. V stredisku sa s obľubou využívajú požičovne 
motoriek a malých automobilov (odporúčame vziať si vodičský preukaz). 
 
Užitočné informácie 
Zastupiteľský úrad Slovenska: Embassy of the Slovak Republic, Georgiu Seferi 4, Paleo Psychico, 154 52 Athens, GREECE 
tel. 0030/210/677 19 80, fax. 0030/210/6771878, mobil: 0030/6932408028, e-mail: emb.athens@mzv.sk,  webová stránka: www.mzv.sk/ateny 
Miesto Vášho pobytu     
Camping CHRISSI AMMOUDIA (Golden beach), Skala Panagias, 640 04 Thassos, GREECE, tel: 0030/259/306 14 72, -3; 306 12 07  
Miestny čas: po príchode do Grécka si čas na svojich hodinkách posuňte o jednu hodinu dopredu (SEČ +1 h). 
Mena: EURO  
Telefonovanie:  medzinárodná predvoľba pri volaní zo Slovenska do Grécka 0030 … . Pri volaní z Grécka na Slovensko 00421 … 
 
Fakultatívne výlety 
U delegáta CK FIFO si počas pobytu máte možnosť zakúpiť fakultatívne výlety. Ak výlet organizuje miestna agentúra, CK FIFO je v tomto 
prípade sprostredkovateľom a nepreberá zodpovednosť za priebeh výletov. Ceny, zľavy a podmienky realizácie stanovuje organizátor. Pri kúpe 
fakultatívneho výletu u delegáta CK FIFO žiadajte aj špeciálny doklad o zakúpení výletu - lístok s označením „CK FIFO – fakultatívny výlet“. Ak 
Vám ho delegát nevystaví, napíšte "sms" na infolinku 00421917798195. Tento doklad má svoje jedinečné číslo, na základe ktorého budete 
zaradený do losovania o zájazd v hodnote 500 € (pozri časť FIFO súťaže). 
 
Tipy na výlety (v zátvorkách sú uvedené orientačné ceny na osobu, možnosť zľavy pre dieťa do 12r.). 
Vyhliadková plavba - plavba loďou pozdĺž pobrežia, ktorá zanechá v človeku žijúcom vo vnútrozemí trvalú spomienku (30 €).    
Grécky večer - typické grécke pohostenie a tanec pri hudbe v prostredí, ktoré doma určite nenájdete (30 €). 
Okruh ostrovom - celodenný výlet autokarom, počas ktorého navštívite najzaujímavejšie miesta ostrova, záliv Aliki, kláštor Archanjela 
Michaela, stredisko Limenaria, pláž Makriammos (26 € ). 
Večerný Thassos – autobusový výlet večerným mestom spojený s nákupmi (12 €). 
Viac informácii o fakultatívnych výletoch nájdete na: http://www.fifo.sk/fakultativne-vylety/thasos/skala-panagia/ 
 
 

 
 
 
 
 

Good ways, milí priatelia! 
 

ŽELÁME VÁM ŠŤASTNÚ CESTU A PRÍJEMNÝ POBYT! 
 
Milí klienti, svoje postrehy, názory a pripomienky k vašej dovolenke strávenej s CK FIFO máte možnosť vyjadriť vyplnením dotazníka. 
Prispejete tak k zlepšovaniu a skvalitňovaniu služieb do budúcnosti. Navyše môžete vyhrať zájazd CK FIFO podľa vlastného výberu v 
hodnote 500 €. Do zlosovania budú zaradené iba kompletne vyplnené dotazníky zaslané najneskôr 7 dní po návrate z vašej dovolenky. Dotazník 
nájdete na www.fifo.sk/dotaznik. 
Ak ste boli spokojní so službami našej cestovnej kancelárie, budeme radi, ak nám prejavíte svoju priazeň a pošlete svoj hlas do ankety časopisu 
Cestovateľ o najobľúbenejšiu cestovnú kanceláriu na Slovensku, buď prostredníctvom anketového lístka, ktorý nájdete v časopise Cestovateľ alebo 
na www.cestovatel.eu. 
 
 
 


