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Zpráva pro členy Adria Direct Clubu (CK Adria Sun) 
 

 
 

 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 

za pár dnů si podají ruce květen s červnem, prázdniny jsou „cítit“ ve vzduchu. 

Rozhodně nechceme, aby předchozí věta vzbuzovala nepříjemné stavy – že je 

třeba zařídit to či ono, než se turistické „tsunami“ projeví v celé své síle. 

  

Samotné přípravy a plány na dovolenou by měly být věcí vzbuzující libost a 

dobrou náladu. Navíc, na plánování nejste sami – jeden z našich nejdůležitějších 

úkolů je právě asistence s výběrem lokality, kde strávíte pěkné chvíle.  

 

V dnešním e-mailu chceme vás, členy Adria Direct Clubu, upozornit na některé 

cestovní a legislativní náležitosti. Dále vám sdělíme několik upřesňujících 

informací k soutěži o zájezd, dárku pro naše klienty a zájezdech last-minute.  

Cestovní informace 

 Pokyny k pobytu a zájezdům zasíláme klientům emailem nebo 

poštou – více viz zde. Na stránkách Ministerstva vnitra si během 

pár minut snadno ověříte, jak je to s osobními doklady. Občan 

ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států 

EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu 

nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze 

pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané, tzn. děti musí mít vlastní 

doklad totožnosti!   

 

Pokud věnujete chvilku odkazu na Velvyslanectví ČR v Záhřebu a uložíte si 

pro jistotu do svého mobilu telefonní číslo + e-mail, máte zase další položku 

splněnou .  

 

Štěstí přeje připraveným, a proto doporučujeme důkladnější prostudování celé 

sekce CESTOVNÍ INFORMACE, případně námi dodaných podkladů 

před začátkem vaší dovolené. 

http://www.adria-chorvatsko.cz/pokyny-k-zajezdum-do-chorvatska/
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mzv.cz/zagreb/cz/o_velvyslanectvi/jak_nas_najdete/index.html
http://www.adria-chorvatsko.cz/cestovni-informace/


 

Soutěž o zájezd a dárek 

Do soutěže o zájezd do Chorvatska nebo Černé Hory se 

k dnešnímu dni přihlásilo 204 soutěžících. Pro jistotu 

potvrzujeme, že vaše adresa je do losování také zařazena. 

Přihlášení do soutěže uzavřeme v pondělí 30. května. Losování 

proběhne následující pondělí 6. června. 

 

 Každý člen Adria Direct Clubu, který s námi letos vyrazí do Chorvatska nebo 

Černé Hory, se může těšit na dárek v podobě mapy 

Chorvatska, příp. Černé Hory, která se na cestě jistě bude 

hodit. Další dárek obdrží členové klubu prostřednictvím 

delegáta v cílové destinaci. Nárok na dárek mají ti členové 

klubu, kteří zakoupí zájezd naší CK do 15. června 2016.  

Na poslední chvíli? 

 Informace o výhodných zájezdech „last minute“ poskytujeme emailem 

na adrese adriasun@adriasun.cz nebo telefonicky na číslech 

(+420) 725 800 414 a (+420) 773 262 768. 

 
 

 

Sebemenší poznámky nebo nápady, které máte v hlavě, jsou pro nás důležité. 

Nenechávejte si je, prosím, pro sebe a napište nám. 

 

Děkuji a přeji příjemný den  

Jitka Wohlgemuthová, produktová manažerka CK Adria Sun 
 

 

 

  
 

 

Adria Sun, s.r.o.  

Brno-město, Kobližná 47/19, PSČ 602 00  

tel.: +420 777 224 446;  

@: club@adriasun.cz, adriasun@adriasun.cz  
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