
 

 

POKYNY K ODLETU
Všeobecné informácie:
MEXIKO - MEXICO CITY,TAXCO, PUEBLA, CHOLULA,  ACAPULCO  

Odlet  lietadla Z VIEDNE je dňa 12.11.2016 o 11.10 HOD.. PRíCHOD NA LETISKO VO VIEDNI JE je nutný MIN.  2 hodiny 
pred odletom . PRETO ZRAZ v Bratislave je o 8.00 HOD.  TRANSFER 2X10EUR z Bratislavy -od hotela Holiday Inn 
,Bajkalska 25/a   s časom  odchodu   o 8.15 hod.   Po príchode na letisko  sa prosím odoberte s delegatom p.Adrianom 
Drugdom spolu  v skupine aj s batožinou k check-inu (k registrácii letu)   leteckej spoločnosti. Transfery letisko-hotel-
letisko v Mexiku ako aj transfery počas pobytu
sú v cene .

Preukážte sa dokladom  totožnosti /cestovný pas.  Tu Vám bude po predložení cestovného dokladu odovzdaný 
palubný a batožinový lístok. Letenky su elektronicky  priamo na meno v systeme.
Batožinu max.20 kg odovzdáte pri check-ine. Každý pasažier si môže so sebou zobrať jednu príručnú batožinu vážiacu 
max. 7 kg a  rozmerovo max. 56 cm x  36 cm x 23 cm .
 Let  je cez  Frankfurt a  prilet do Mexico City je 12.11.2016
ODLET Z MEXIKA domov v deň 21.11.2016  je o 20.55 hod. miestneho času (prílet do VIEDNE  je 22.11.2016 o 15.50  
hod. Leteckou spoločnosťou LUFTHANSA.Transferom do Ba príchod cca 17.30hod.  
Presný čas  k odletu Vám bude špecifikovaný  na mieste pobytu. Dôležité upozornenie:
Letové časy sú plne v kompetencii leteckej spoločnosti a cestovná kancelária nie je schopná odlety zmeniť alebo 
ovplyvniť. Prípadné zmeny môže letecká spoločnosť oznámiť cestovnej kancelárii aj niekoľko hodín pred odletom. 
Budeme  Vás  informovať o prípadnej zmene odletu. Transfer do hotela z letiska.
Doklady
Cestovným dokladom pre vstup slovenského občana  je platný cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po 
návrate na Slovensko. 

  
 Pri check–in (registrácii k letu) Vám stačí Váš doklad totožnosti /cestovný pas  . Batožinu cestujúci odovzdávajú pri 
check-in. Pred jej odovzdaním odporúčame skontrolovať funkčnosť a bezpečnosť zámkov, všetku batožinu riadne 
uzamknúť a VYBAVIŤ VYSAČKOU TOTOŽNOSTI.  Každý pasažier (okrem detí do 2 rokov) má nárok na prepravu max. 20
kg registrovanej batožiny.
Okrem toho má nárok na prepravu 1 ks príručnej batožiny s maximálnou hmotnosťou 7 kg a maximálnymi rozmermi 
56x36x23 cm. Príručnú batožinu si klient berie so sebou do lietadla. Príručnú batožinu presahujúcu tento 
rozmer/hmotnosť bude musieť pasažier odovzdať ako registrovanú batožinu, ktorá podlieha hmotnostným limitom. V
prípade nadváhy je pasažier povinný zaplatiť poplatok za každých začatých 8kg nadváhy 30 €/1 smer (podľa platného 
cenníka prepravcu). Skladacie detské kočíky zabalené do ochrannej fólie sa prepravujú bezplatne.
Pokiaľ bude Vaša batožina, ktorú ste odovzdali na prepravu leteckej spoločnosti poškodená, nechajte si okamžite po 
zistení škody vystaviť protokol o škode (P.I.R.) v priehradke letiskových reklamácií (Baggage Claims). Reklamáciu je 
potrebné podať ihneď na letisku, nakoľko po opustení letiskovej haly ju už oddelenie reklamácií neakceptuje. Pri 
poškodení batožiny naša poisťovňa vyžaduje fotografiu poškodenej batožiny
zhotovenú ešte na letisku.
Palubné občerstvenie je zabezpečené formou občerstvenia a nealkoholických nápojov..

Dôležité upozornenie !!
Príručná batožina nesmie obsahovať zbrane, nože, slzný plyn, holiace čepieľky, žiletky, britvy, ostré predmety ako sú 
manikúrové nožničky,vreckové nožíky, pilníky, pinzety, skrutkovače, príbory a iné drobné ostré predmety.Podľa 
nariadenia Európskej komisie si cestujúci na palubu lietadla do príručnej batožiny môžu vziať len také tekutiny a gély, 
ktoré spĺňajú obmedzenia definované v nariadení alebo si ich zakúpili v letiskových obchodoch až za pracoviskom 
bezpečnostnej kontroly. Odporúčame odložiť si pokladničný doklad. Pod pojmom tekutiny a gély rozumieme rôzne 
nápoje, polievky, parfumy, sirupy, aerosóly ale i zubné pasty, gély na vlasy,atď. Obmedzenia sa týkajú množstva 
tekutín  pre osobnú potrebu, ktoré si so sebou môžu cestujúci zobrať na palubu. Maximálna veľkosť jedného balenia 



je 100 mililitrov (1 dcl) a cestujúci ho musia mať zabalené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku s objemom 
maximálne 1 liter.
Vrecká sú k dispozícii na letisku u zamestnancov na check-in pultoch. Cestujúci si tak do nich ešte pred odbavením 
majú povinnosť premiestniť všetky tekutiny a gély pre osobnú potrebu, napríklad lieky, masti alebo kvapky. 
Odporúčame cestujúcim, aby si takto pripravené vrecká priniesli na bezpečnostnú kontrolu v ruke a predložili ich 
samostatne na kontrolu. Napomôžu tak rýchlemu a optimálnemu vykonaniu bezpečnostnej kontroly.

Deň odletu a príletu
V deň odletu a príletu si Vás dovoľujeme poprosiť o dôsledné dodržiavanie časových a organizačných pokynov. . O 
prípadnej neočakávanej zmene odletového času Vás budeme informovať sms, telefonicky e-mailom).
Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je primárne určený k preprave a nie k samotnému pobytu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že za služby nečerpané vinou klienta (napr. zmeškanie lietadla), nenesie CK eridar  
zodpovednosť a neposkytuje náhradu. 

Po prílete  na letisku bude čakať zástupca zmluvného  partnera-prepravca.
Počas transferu z letiska Vás p.sprievodca  oboznámi s časom konania uvítacieho stretnutia, na ktorom sa dozviete 
podrobnejšie informácie o pobytovom mieste, programe,fakultatívnych výletoch atd..
 Pridelenie izieb je v kompetencii recepcie hotela, Vaše služby začínajú nástupom na ubytovanie a končia 
odovzdaním izby.
  
Stravovanie
Raňajky  a večere  v cene pobytu .Dovoľujeme si Vas upovedomit o tzv. TIPE,vopred sa neudava z hotelov
preto nevieme ani vopred uviest percento z obsluhy,  CK za každého klienta uhradila 16-19 %k ubytovaniu vopred.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že hotelové zariadenia  nepovoľujú vstup do reštauračných priestorov v  plavkách.

Praktické informácie
Nezabudnite si vziať so sebou  kvalitné opaľovacie krémy, či sprej na popáleniny,repelent. Pláž je piesková s jemným 
žltým pieskom.  

Vynášanie hotelovej bielizne na pláž je zakázané. Nezabudnite tiež na lieky osobnej potreby, lieky tlmiace bolesť a 
vhodné pri úpaloch a lieky pri zažívacích problémoch.  Klimatické a prírodné podmienky prinášajú so sebou výskyt 
rôznych druhov drobného hmyzu (mušky, komáre,mravce, atď.). Ako prevenciu odporúčame vziať si so sebou 
ochranné prostriedky proti hmyzu,. Odporúčania: na pitie odporúčame kupovať vodu v umelohmotných fľašiach, voda
z vodovodu nie je  vsade  vhodná.

Užitočné informácie   Hlavné mesto MEXICO CITY, ROZLOHA 1485 KM,
112 322 857/2012/  počet obyvateľov  mil.,úradný jazyk: spanielsky,

 mena: MXN ( Peso) mexický peso, náboženstvo:  89  % katolici , 11  % protestanti
Táto nádherná tropická krajina je nazývana aj “Krajinou slnka.Je dovolenkovým rajom, obľúbený najmä 
vďaka nádherným plážam a kúpaniu s teplotou vody 26`C, vzduchu 31`C- ACAPULCO OČKOVANIE: nie je 
vyžadované žiadne očkovanie pri bežných turistických zájazdoch,
ZASTÚPENIE SRVeľvyslanectvo SR v Mexiku,Julio Verne č. 35,Colonia Polanco 11 560 Mexiko 
(México D.F.)Tel.: + 52 - 55 / 5280 6669, 5280 6544, 0052-1-55 3999 1020 Fax: + 52 - 55 / 5280 
6294E-mail: eslovaquia@prodigy.net.mx Internet: www.mexicocity.mfa.sk

Teplota 24-30°C Slnečno        

TELEFONOVANIE: na Slovensko je +421, predvoľba na volanie do Mexika je +52   , sieť a pokrytie mobilných 
operátorov je vcelku dobré 

http://www.mexicocity.mfa.sk/
mailto:eslovaquia@prodigy.net.mx


ELEKTRICKÉ  NAPATIE:  je striedavý elektrický prúd110 - 220V/50Hz, takže s prinesenými spotrebičmi 
problém mať  nebudete. Zásuvky sú amerického typu s plochými kolíkmi, adaptéry je bezproblémovo 
kúpiť v hoteloch alebo obchodoch .

 PLATENIE V MEXIKU:  platobnou menou MXN,  1 USD = 18-19  MXN. 1 EUR = 20,5-21 MXN 
Prístup k hotovosti je cez miestne bankomaty alebo výmenou hovovosti na letisku. 
Akceptované a podporované sú takmer všetky druhy platobných kariet VISA CARD, MASTER CARD, 
AMERICAN EXPRESS, VISA Elektron, MAESTRO. Denný limit na výber z bankomatu je limitovaný podľa 
domácej meny a banky. VÝMENA PEŇAZÍ: je možnosť si zameniť v miestnych zmenárňach najlepšie na 
letisku v Mexico City.NETREBA DOLARE, AJ EURA MENIA 
Miestny čas: : -7 hodín /  -9 hod.
Fakultatívne výlety návšteva najkrajších miest v regióne a prehliadka ostrova .

Dôležité informácie pre všetkých klientov-NOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY EÚ NA
LETISKÁCH 

Bezpečnosť leteckej dopravy je ohrozená novou hrozbou: tekutými výbušninami. Európska únia schválila za účelom
Vašej ochrany pred týmto nebezpečenstvom nové predpisy pre cestujúcich a ich príručnú batožinu.  Nové predpisy

obmedzujú množstvo tekutín, ktoré si môžete vziať za bezpečnostné kontroly. Tieto predpisy platia pre všetkých
cestujúcich, ktorí odlietajú z letísk v rámci EÚ bez ohľadu na cieľ cesty. Nové predpisy znamenajú, že Vy a Vaša
príručná batožina budete pri bezpečnostnej kontrole podrobení prehliadke zameranej okrem iných zakázaných

predmetov aj na zakázané tekutiny. Bezpečnostný personál musí mať odteraz oči na stopkách aj pokiaľ ide o toto
ďalšie nebezpečenstvo. Preto boli vydané aj ďalšie predpisy, ktoré majú bezpečnostný personál podporiť pri jeho

práci.  Nové predpisy sú až do odvolania platné na všetkých letiskách Európskej únie. …pri balení Pri sebe môžete
mať, resp. do príručnej batožiny si odteraz môžete vziať len malé množstvá tekutín. Tekutiny musia byť v

samostatných obaloch s objemom maximálne 100 mililitrov pre každú tekutinu. Obaly musíte zabaliť do priehľadného
uzatvárateľného plastového vrecka, ktorého objem nie je väčší ako 1 liter. (pozri [obrázok][fotografiu] nižšie).  …na

letisku Teraz musíte: * Predložiť plastové vrecko s tekutinami bezpečnostnej kontrole. 
* Vyzliecť si bundu a/alebo kabát, ktoré budú skontrolované samostatne, zatiaľ čo Vy pôjdete cez detektor kovov. *

Vybrať z tašky notebooky a iné väčšie elektronické zariadenia, aby bolo možné aj tieto samostatne skontrolovať, zatiaľ
čo Vy pôjdete cez detektor kovov. 

Za tekutiny sa považujú:

• voda a iné nápoje, polievky, sirupy

• krémy, pleťové mlieka, oleje* parfumy, spreje

• gély, patria sem aj gély na vlasy a sprchové gély

• obsah nádob pod tlakom, ako napr. peny na holenie, iné druhy pien a deodorantov

• pasty a zubné pasty

• zmesi pevných a tekutých látok

• všetky ostatné predmety podobnej konzistencie



Naďalej môžete:

Prepravovať tekutiny v batožine, ktorú odovzdáte na check-in priehradke. Nové predpisy sa týkajú výlučne príručnej 
batožiny.  * Prepravovať v príručnej batožine lieky a potraviny súvisiace so špeciálnymi stravovacími potrebami, ako 
napr. dojčenskú výživu, ktoré potrebujete počas letu. V tomto prípade neplatia žiadne obmedzenia množstva tekutín, 
ktoré si môžete vziať so sebou. 

Nakupovať na letiskách v EÚ tekutiny, ako napr. nápoje a parfumy, v obchodoch, ktoré sa nachádzajú za miestom 
kontroly palubných lístkov. Ak sa tieto tekutiny nachádzajú v špeciálne  uzavretom vrecku, otvorte vrecko až potom, 
čo prejdete cez bezpečnostnú kontrolu! Aj v týchto prípadoch nie je množstvo tekutín, ktoré si môžete vziať so sebou, 
obmedzené.    Aj keď Vaša cesta zahŕňa prestup na iný let na letisku v rámci EÚ, môžete naďalej nakupovať tekutiny v 
obchodoch za miestom kontroly palubných lístkov, resp. na palube lietadla, pokiaľ ho prevádzkuje letecká spoločnosť 
z EÚ. Tekutiny sa budú predávať v špeciálne uzavretom vrecku. Vrecko môžete otvoriť až potom, čo prejdete 
bezpečnostnou kontrolou na [poslednom] prestupovom letisku v rámci EÚ. Ak máte pochybnosti, čo si na palubu 
lietadla môžete vziať, informujte sa prosím ešte pred odletom u leteckej spoločnosti alebo v cestovnej kancelárii.
 Prosíme Vás, aby ste boli ústretoví a spolupracovali s bezpečnostným personálom na letisku a personálom príslušnej 
leteckej spoločnosti. Tento dokument zostavila Európska komisia, Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA) a 
Airports Council International. Upozornenie: Tento dokument je zhrnutím najdôležitejších bodov príslušného zákona 
EÚ. Všetky právne kroky alebo nároky sa budú uplatňovať alebo budú iniciované výlučne na základe skutočného 
znenia zákona. Doplňujúce postupy bezpečnostných kontrol Európska komisia zavádza povinné vyberanie 
elektronických zariadení (notebooky, rádiá a pod.) a ich samostatnú detekčnú kontrolu. Tá sa týka i vrchného 
oblečenia (búnd, kabátov a pod.)

Vážený klient,
dostávajú sa Vám do rúk cestovné informácie, ktoré potrebujete vedieť pred, ale aj počas Vašej dovolenky. 
Pred cestou si nezabudnite:
Platné cestovné doklady. Pred odchodom na dovolenku si skontrolujte ich platnosť! Cestovným dokladom pre vstup
každého občana SR  je platný cestovný pas (CP).
Každé dieťa musí mať vlastný cestovný pas. Mimo krajín Európskej únie (Turecko a podobne) je každý občan SR 
povinný cestovať s vlastným platným cestovným pasom (CP). Zvláštny režim platí pre klientov, ktorí nie sú občanmi 
SR. Je ich povinnosťou zabezpečiť si doklady oprávňujúce ich vstup na územie krajiny kam cestujú, resp. na územie 
krajín, ktorými budú prechádzať. Tieto informácie majú odporúčací charakter. 



* Kópie osobných dokladov + 2 fotografie si vezmite so sebou a uschovajte oddelene - uľahčí to vybavovanie v prípade
ich straty (odporúčanie).
* Platobné karty alebo dostatočnú finančnú rezervu v USD,EUR. Finančná rezerva slúži na prípadné lekárske ošetrenie,
na nákup suvenírov, zakúpenie výletov na mieste a pod.
* Dostatok liekov, ktoré pravidelne užívate. Ak trpíte kinetózou, vezmite si lieky proti nevoľnosti pri cestovaní, tiež 
lieky proti bolestiam, horúčke,proti žalúdočným ťažkostiam, rýchloobväzy a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie 
drobných poranení, prípadne prípravok na popáleniny,
prípravok na očný kúpeľ (naviaty piesok z pláže), ochranné prostriedky (repelent) proti hmyzu, atď.
* Kameru, resp. fotoaparát a dostatok fotomateriálu, k digitálnemu fotoaparátu a kamere pamäťové karty, pamäťovú 
banku, nabíjačku.

• Mobilný telefón - nezabudnite si aktivovať roaming a zabaliť nabíjačku.

Cestovné poistenie ( máte uzatvorené KOOPERATIVA poist. )
Komplexné cestovné poistenie zahŕňa krytie celého radu možných rizík ( cez poškodenie alebo stratu 
batožiny,dokladov, náklady i., až po úraz a smrť). Upozorňujeme, že aj napriek takémuto poisteniu, treba v zahraničí 
počítať s tým, že lekárske zákroky a lieky sa platia v hotovosti. Účtenky a potvrdenky si starostlivo uschovajte ako 
doklad pre poistovňu, pre účely preplatenia doma.
V prípade ochorenia alebo úrazu, keď vyhľadáte lekára, zoberte si so sebou doklad totožnosti (CP. Poisteni  klienti - 
svoje poistne karty prevezmete  pred cestou v Bratislave.

PRAJEM VÁM ŠŤASTNÚ CESTU A PRÍJEMNÝ POBYT  
    
Erika

 CK eridar, s.r.o., Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03  Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421-905 743 908, E-mail: eridar@eridar.sk, http://  www.eridar.sk

INFORMÁCIE DODATOK

 PRI  PREHLIADKE  KOMPLETNEJ  BATOZINY  NENIESIEME  DO KRAJINY  SALAMY ANI 
KLOBASY, A ALKOHOL NAJLEPSIE DO PLASTOVEJ FLASE OD MINERALKY. 
 IDEME V SUCHOM  OBDOBI, AVSAK PRSAT MOZE , VECER A V NOCI MOZE BYT 
CHLADNEJSIE, SVETER A BUNDU SI PROSIM PRIBALTE A PAR DNI BRAT PRED CESTOU 
PROBIOTIKA . 
FENISTIL GEL PROTI USTIPNUTIU.
V krajine sa da platiť len miestnou menou a tak výmena peňazí na letisku je 
potrebná . Všetko ohľadom výmeny  a bezpečnosti vysvetlí sprievodca pri 
oboznamovaní sa s krajinou.  
Optimum vreckove je okolo 400 EUR a viac,, lepšie je mať viac a priniesť 
domov ako nemať... Pokial možno, lepsie mat kreditku len ako nudzu a 
rovnako sa neosvedčuje výber z  bankomatov LEN V NUTNOSTI… 
 

 

http://www.eridar.sk/
mailto:eridar@eridar.sk

