Text je automaticky preložený z nemeckého jazyka
Vážení zákazníci,
nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú, pokiaľ:
účinne dohodol na obsahu medzi zákazníkom
a Ameropa-Reisen GmbH (ďalej len
„Ameropa-Reisen“), v čase uzavretia zmluvy
pripravovanú zmluvu o poskytovaní služieb
poskytovanie cestovných a lístkových
služieb. oni
doplniť zákonné ustanovenia §§ 611 a nasl
BGB a vyplňte ho. Tak si prosím prečítajte
týchto obchodných podmienok pred vašou
rezerváciou
opatrne!
1. Poloha AMEROPA-REISEN; uplatniteľné
Legislatíva
1.1 Ameropa-Reisen poskytuje inzerované
Individuálne cestovné služby (napr.
Ubytovanie v hoteli alebo
Požičiavanie vozidiel, ako aj predaj cestovných
lístkov a cestovné služby
gen (ďalej spoločne len „cestovné služby“)
ďalej len) ako poskytovateľ služieb a priamy
partner zákazníka.
1.2 O právnom vzťahu medzi Ameropa-Reisen
a zákazník nájde predovšetkým tých, ktorí
majú
Dohody uzatvorené so spoločnosťou
Ameropa-Reisen,
okrem týchto zmluvných podmienok
alternatívne
zákonné ustanovenia o zmluve o poskytovaní
služieb
§§ 611 a nasl. Aplikácie BGB.
1.3 Pokiaľ je to povinné medzinárodné alebo
európske
právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na zmluvný
vzťah
nis sa maju pouzivat na vylety ameropa, nic
inak je určená v prospech zákazníka
o celom právnom a zmluvnom vzťahu s
Ameropa-Reisen výlučne podľa nemeckých
právnych predpisov
Použite.
1.4 Platia iba nasledujúce ustanovenia
Aplikácia aj na jednotlivé cestovné služby
Denné a lístkové služby od spoločnosti
Ameropa-Reisen. na
Balíček cestovných zmlúv nájdete v
cestovných podmienkach
pre zájazdy z aplikácie Ameropa-Reisen.

2. Uzavretie zmluvy
2.1 Na všetky rezervácie cestovných služieb
sa vzťahuje toto:
a) Rezervácie sa uskutočňujú písomne,
telefonicky, faxom,
prijaté e -mailom a online.
b) Základ ponuky Ameropa-Reisen
a rezervácia zákazníka sú popis
ponuky cestovných služieb a doplnkových
Informácie zatiaľ na základe rezervácie
tieto sú zákazníkom k dispozícii pri rezervácii.
c) Ak sa obsah potvrdenia rezervácie líši od
Obsahom rezervácie je nová ponuka
z výletov Ameropa . Zmluva prichádza
na základe tejto novej ponuky
ak zákazník prijatie výslovne akceptuje
Vyhlásenie, vklad alebo konečná platba alebo
Použitie deklarovaných služieb.
d) Zákazník uskutočňujúci rezerváciu je
zodpovedný
pre zmluvné povinnosti oznámení
pre koho robí rezerváciu, ako napr
za svoje, pokiaľ má vhodný
Povinnosť výslovná a samostatná
Vyhlásenie prevzalo.
2.2 Pre rezervácie uskutočnené telefonicky,
písomne,
e-mailom alebo faxom platí toto:
a) S rezerváciou zákazník ponúka AmeropaReisen
uzatvorenie zmluvy o cestovných službách je
záväzné
na. Zákazník je viazaný na rezerváciu 7
pracovných dní.
b) Zmluva sa dodáva s doručenkou
Potvrdenie rezervácie (vyhlásenie o prijatí)
prostredníctvom
Ameropa-Reisen v textovej podobe.
2.3 Pre rezervácie v elektronickom obchode
prevádzka (napr. internet, aplikácia,
telemédia) sa vzťahuje na
uzatvorenie zmluvy:
c) Zákazníkovi uplynie doba platnosti
elektronickej verzie
Vysielanie v príslušnej aplikácii
Vysvetlenie výletov Ameropa.
d) Zákazník je oprávnený opraviť svoje
záznamy,
na vymazanie alebo resetovanie celého

Príslušná možnosť opravy v rezervačnom
formulári
k dispozícii, ktorých použitie je vysvetlené.
e) Informácie potrebné na uskutočnenie
online rezervácie
Sú uvedené ponúkané zmluvné jazyky. Legálne
Rozhodujúci je iba nemecký jazyk.
f) Pokiaľ ide o text zmluvy spoločnosti
Ameropa-Reisen im
Online rezervačný systém je uložený,
Zákazník o tom a o možnosti neskôr
Informovanie o načítaní textu zmluvy.
g) Stlačením tlačidla (tlačidlo)
Zákazník ponúka „rezerváciu s povinnosťou
platby“
Ameropa-Reisen záver cestovnej služby
záväzná zmluva. K tejto zmluve ponuka
zákazník je tri pracovné dni od odoslania
viazané elektronické vyhlásenie.
h) Zákazník dostane svoju rezerváciu
okamžite potvrdené elektronicky.
i) Prenos rezervácie aktiváciou
tlačidlo „kniha s povinnosťou platby“
oprávnené
zákazník nemá právo na
príslušníkom zmluvy o poskytovaní cestovných
služieb
jeho rezervačné údaje. Ameropa travel je veľa
voľnejšie zvoliť si zmluvnú ponuku
zákazníka prijať alebo neprijať.
j) Zmluva prichádza prijatím
Potvrdenie rezervácie od Ameropa-Reisen na
Zákazníci.
2.4 Ameropa-Reisen poukazuje na to, že po
zákonné ustanovenia (§ 312g ods. 2 bod 1
Číslo 9 BGB), a to aj v prípade, ak ide o zmluvu
o poskytovaní služieb
zmluva bola uzatvorená formou predaja na
diaľku,
neexistuje právo na odstúpenie. Zostávajúce
legálne
Práva zákazníka na odstúpenie a ukončenie
zmluvy zostávajú zachované
tým nie je dotknuté.
3. Služby, rezervácia substitúcie; odchylne
Dohoda; Zmena zásadného výkonu
služby; Trvanie výhod; Počasie
podmienky
3.1 Výkonnosť, ktorú dlhuje spoločnosť
Ameropa-Reisen
spočíva v poskytnutí príslušnej služby
podľa popisu služby a

uzavreté dodatočné dohody.
3.2 Zmeny alebo doplnky k zmluve
Lich inzerované služby vyžadujú jednu
výslovná dohoda so spoločnosťou AmeropaReisen,
pre urgentný textový formulár z dôvodu
dôkazov
odporúča sa.
3.3 Zmeny základných služieb, ktoré vykonáva
odchýliť sa od dohodnutého obsahu zmluvy
a ktoré budú nevyhnutné po uzavretí zmluvy
(najmä tiež zmeny v časovaní
príslušného poskytovania služieb) a od
Ameropa-Reisen nie je proti dobrej viere
boli povolené, za predpokladu , že
Zmeny nie sú významné a celkovo
neovplyvňuje výkon.
Akékoľvek nároky zo záruky zo strany
zákazníka v
V prípade takýchto zmien základných služieb
zostaň nedotknutý.
3.4 Informácie o trvaní služieb sú
Orientačné údaje.
3.5 Pre poveternostné podmienky a ich účinky
Na dohodnuté služby sa vzťahuje toto:
a) Pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch
výslovne uvedené inak
je dohodnuté, nájsť dohodnuté služby
koná za každého počasia.
b) Poveternostné podmienky sú preto
oprávnené
zákazníkovi, aby bezplatne nevyberal
alebo ukončiť zmluvu s
Výlety Ameropa. To neplatí, iba ak
cez poveternostné podmienky telo, zdravie
alebo vlastníctvo zákazníka v službe tak
Lich bude ovplyvnená tým, že implementácia
pre
je pre zákazníka objektívne nerozumné.
c) Existujú také podmienky na začiatku
Výkon pred alebo je pred začiatkom
predstavenia pre jeho
dohodnutý čas objektívne sa dá očakávať,
takže
zostáva pre zákazníka aj pre Ameropa-Reisen
vyhradené na objednanie zmluvy o službe
alebo mimoriadne ukončiť.
4. Poskytovanie služieb a spôsoby platby
4.1 Dohodnuté služby zahŕňajú
Poskytovanie cestovných služieb a dodatočne
zapísané alebo dohodnuté služby.
4.2 Po uzavretí zmluvy bude zložená záloha v

Výška 20% z ceny cestovnej služby alebo
Cena letenky je splatná, pokiaľ nie je v
Výberové konanie na vyššiu zálohu alebo
celá platba je inzerovaná.
Zvyšná platba je splatná 28 dní pred začiatkom
cestovnej služby
splatné. Pre rezervácie uskutočnené menej
ako 28 dní pred cestou
Začiatkom služby je celá cena cestovnej služby
splatné okamžite.
4.3 Pokiaľ sú cestovné lístky súčasťou cesty
úspechy súvisiace s ich výletmi do Ameropy
sa platí celá vopred, namiesto jednej
Záloha vo výške 20% z ceny cestovných
služieb
cena vstupného je v každom prípade uvedená
ako
Splatný vklad.
4.4 Ak zákazník zaplatí zálohu a / alebo
Konečná platba nie je v súlade s dohodnutým
Platba je splatná, hoci Ameropa cestuje do
riadne plnenie zmluvy
Úspech je pripravený a schopný a nie
zákonné alebo zmluvné započítanie alebo
Zákazník má zadržovacie právo a
zákazník je zodpovedný za oneskorenie platby,
Ameropa-Reisen má nárok po pripomenutí
so stanovením termínu a po termíne
Odstúpte od zmluvy a cestujúceho pomocou
Účtovať poplatky za zrušenie podľa bodu 8.
5. Nepoužívanie služieb
5.1 Ak zákazník prevezme dohodnuté služby,
bez toho, aby to predstavovala
spoločnosť Ameropa-Reisen
je, najmä tým, že sa nijako neukáže
dočasné poskytovanie služieb bez
predchádzajúceho upozornenia
zmluvy, úplne alebo čiastočne nevyužitá,
hoci Ameropa cestuje za poskytovaním služieb
je ochotný a schopný, nemá nárok
na vrátenie už uskutočnených platieb.
5.2 Na dohodnutú odmenu sa
vzťahuje zákonná sadzba
Nariadenie (§ 615 ods. 1 a 2 BGB):
a) Dohodnutá odmena sa platí bez
že právo na rekuperáciu služby
sa skladá.
b) Ameropa-Reisen sa však zamerala na
umožniť pripísanie ušetrených výdavkov
ako aj odmena, ktorou AmeropaReisen prechádza
akékoľvek iné použitie dohodnutého

Získané alebo získané škodlivo poskytované
služby
zlyháva.
6. Ukončenie a odstúpenie zákazníkom,
Vrátenie lístkov
6.1 Zákazník môže kedykoľvek pred začiatkom
cesty
odstúpiť od zmluvy. Rezignácia je
na Ameropa-Reisen podľa vyššie uvedeného /
na vyhlásenie nižšie uvedenej adresy, ak
rezervoval cestovnú službu prostredníctvom
cestovnej kancelárie
na to sa dá podať aj demisia
vysvetliť. Zákazníkovi sa odporúča použiť
Písomne vyhlásiť rezignáciu.
6.2 Ak zákazník odstúpi pred začiatkom
cestovnej služby
alebo ak nezačne cestovnú službu, prehrá
Ameropa-Reisen právo na cestovanie
cena výkonu. Namiesto toho môže Ameropa
cestovať
požadovať primeranú náhradu, pokiaľ
nie rezignácia spoločnosti Ameropa's na
zastupovanie
je alebo v mieste cestovnej služby alebo v jej
v bezprostrednej blízkosti nevyhnutné,
mimoriadne
Nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré môžu mať
vplyv na implementáciu
Významne ovplyvniť cestovné
služby; okolností
sú nevyhnutné a mimoriadne, keď sú
nepodlieha kontrole zájazdov Ameropa,
a ani potom by sa ich následkom nevyhli
ak sú všetky primerané preventívne opatrenia
by bol zasiahnutý.
6.3 Ameropa-Reisen vám poskytne príslušné
informácie
V ponuke oznámte jednorazové sumy
náhrady.
Pokiaľ nie je porucha hlásená osobitne
Náklady, Ameropa-Reisen má
nasledujúce kompenzačné paušály pod
Zváženie obdobia medzi výberom
vyhlásenie a začiatok cestovnej služby ako aj
s prihliadnutím na očakávané úspory vo výške
Výdavky a predpokladaná akvizícia
iné využitie cestovných služieb
nastaviť. Kompenzácia je založená na čase
prijatia vyhlásenia o odstúpení nasledovne
vypočítané s príslušnou stupnicou zrušenia:
6.3.1 Štandardné poplatky (označené

„Kvalita Ameropa“ alebo AME):
A. Hotely, penzióny atď.:
do 31 dní pred začiatkom cesty 25%,
od 30. dňa do 25. dňa 40%,
od 24. do 18. dňa 50%,
od 17. dňa do 11. dňa 60%,
od 10. dňa do 4. dňa 80%,
3 dni pred začiatkom cesty alebo v prípade
nedostavenia sa na pobyt 90%
cestovná cena
B. Na rekreačné byty a domy, ako aj na dom
boot:
do 45 dní pred začiatkom doby prenájmu 20%
z ceny prenájmu,
od 44. do 35. dňa pred začiatkom prenájmu
50% z ceny prenájmu,
od 34. do 3. dňa pred začiatkom doby
prenájmu 80% z ceny prenájmu,
od 2. dňa pred začiatkom doby prenájmu a v
prípade nedostavenia sa na pobyt 90%
ceny nájmu.
6.3.2 Výnimky štandardné pravidlo : K
Poplatky sa účtujú plus náklady na
objednané a vydané víza:
A. S „Ameropa additional offer“ alebo „AME
bed“
označené ponuky:
do 31 dní pred začiatkom cesty 25%,
od 30. dňa do 25. dňa 45%,
od 24. do 18. dňa 65%,
od 17. dňa do 11. dňa 75%,
od 10. do 4. dňa 85%,
od 3 dní pred začiatkom cesty alebo v prípade
nedostavenia sa na pobyt 95%
cestovná cena.
6.4 Zákazník je v každom prípade slobodný
Ameropa-Reisen, aby dokázal, že AmeropaReisen
vôbec žiadne škody alebo podstatne menšie
škody
vznikla ako požadovaná náhrada.
6.5 Ameropa-Reisen si vyhradzuje právo na
výmenu
vyššie uvedené sumy predstavujú vyššiu,
konkrétnu kompenzáciu
požadovať schválenie, pokiaľ to AmeropaReisen dokáže
že výlety Ameropa sú podstatne vyššie
gény, najmä do tej miery, ako je tomu u
jednotlivca
Komponenty cestovnej služby na strane

Poskytovateľom služieb by sa nemali
poskytovať náhrady. Moc
Ameropa-Reisen uplatňuje takéto tvrdenie,
takže Ameropa-Reisen sa zaväzuje požadovať
Kompenzácia zohľadňujúca akékoľvek úspory
Výdavky a akékoľvek iné
Využitie služieb je potrebné konkrétne vyčísliť
a dokázať. Pre vstupenky platí: Zákazník
má náklady, ktoré Ameropa-Reisen
prostredníctvom
Vrátenie letenky, ktoré sa má uhradiť, pokiaľ
je uhradené
Ameropa-Reisenovi sa nedarí získať
vstupenku
použiť aj inde.
6.6 Podľa vyššie uvedených predpisov o
ukončení
zostávajú zákonné alebo zmluvné výpovede
práva zákazníka v prípade vád na ceste
služby spoločnosti Ameropa's a ďalšie
zákonné nároky na záruku nedotknuté.
7. Ameropa Travel Responsibility; Poistenie
7.1 zodpovednosť Ameropa je návrh na
náhradu škody
ktoré nevyplýva z porušenia podstatného
Povinnosť, ktorej plnenie je riadne
Implementácia zmluvy o službách na prvom
mieste
umožňuje alebo ktorých porušenie umožňuje
dosiahnuť
Ohrozený zmluvný účel alebo z porušenia
života, tela alebo zdravia
Výsledok zákazníka je do tej miery vylúčený
škoda nie z výletov Ameropa alebo z iných
zákonní zástupcovia alebo zástupcovia
spoločnosti
Ameropa-Reisen svojvoľná alebo hrubo
nedbanlivá
bolo spôsobené.
7.2 Ameropa-Reisen neručí za služby
Opatrenia alebo opomenutia zo strany
poskytovateľov ubytovania
zásobovacie a stravovacie zariadenia alebo iné
Predajcovia, ktorí navštívili pri príležitosti
predstavenia
pokiaľ
Poškodiť zavinené porušenie povinnosti o
Cestovanie Ameropa bolo kauzálne alebo
prispievajúce.
8. Cestovné krytie
Upozorňujeme, že neexistujú žiadne
Poistenie storna zájazdu je v cene.

Ak sa vrátite zo svojej cesty pred začiatkom
cesty
nastanú náklady na zrušenie. Za svoje
Pre bezpečnosť preto odporúčame ten
špeciálny
Poistenie storna zájazdu Ameropa * der
HanseMerkur Reiseversicherung AG. okrem
toho
uzatvorí poistenie na jeho krytie
náklady na repatriáciu v prípade nehody alebo
choroby
vysoko odporúčané.
* menej odpočítateľný v súlade s poistením
podmienky HanseMerkur Reiseversicherung
AG.
9. Odstúpenie od letov Ameropa z dôvodu
dosiahnutie minimálneho počtu účastníkov
9.1 Ameropa-Reisen môže, ak a
Minimálny počet účastníkov podľa
nasledujúceho
Odstúpiť od nariadenia:
a) Minimálny počet účastníkov a posledný
Čas rezignácie prostredníctvom
spoločnosti Ameropa-Reisen
musí byť uvedené v konkrétnej ponuke služieb
alebo
s jednotnými predpismi pre všetky cestovné
služby
alebo niektoré druhy cestovných služieb resp
Predaj vstupeniek vo všeobecnom katalógu
biely alebo všeobecný popis služieb
byť jasne označené.
b) Ameropa-Reisen má minimálny počet
účastníkov
a poslednú lehotu na výber v rezervácii
Potvrdenie je zreteľne uvedené alebo tam na
odkazovať na príslušné informácie v
prospekte.
c) Ameropa-Reisen je zaviazaná k zákazníkovi
naopak, zrušenie cestovnej služby okamžite
vyhlásiť, keď je isté, že cestovná služba
za nedosiahnutie minimálneho počtu
účastníkov
sa nevykonáva.
d) Zrušenie letov Ameropa po 28 dňoch
pred začiatkom služby nie je dovolené.
9.2. Z tohto dôvodu nebude cestovná služba k
dispozícii
vykonané, zákazník dostane na zájazd
platby uskutočnené ihneď.
10. Ukončenie z dôvodov správania

10.1 Ameropa-Reisen môže využívať túto
službu
vypovedať zmluvu bez predchádzajúceho
upozornenia,
ak zákazník napriek varovaniu od
Cestovanie Ameropa trvale zasahuje alebo ak
sa správa v rozpore so zmluvou do takej miery,
že
okamžité zrušenie zmluvy je oprávnené.
10.2 Ak sa spoločnosť AmeropaReisen zruší , zostane zachovaná
Ameropa-Reisen právo na výkon
cena; Ameropa-Reisen sa však musí
vysporiadať s
Hodnota usporených výdavkov aj tých
Umožnite vziať do úvahy výhody, výlety
Ameropa
z akéhokoľvek iného použitia súboru in
Služba bola použitá.
11. Voľba práva; Miesto
jurisdikcie; Spotrebiteľský spor
osídlenie
11.1 Na celý právny a zmluvný vzťah
medzi zákazníkom a Ameropa v mieste
Platí výlučne nemecké právo.
Zákazník môže cestovať do Ameropy iba v
sídle spoločnosti
Sue Ameropa-Reisen.
11.2 Za kroky spoločnosti AmeropaReisen proti
Zákazník má bydlisko.
Pre spory proti zákazníkom, obchodníkom,
legálne
Osoby podľa verejného alebo súkromného
práva resp
Sú to ľudia, ktorí sú vaším bydliskom alebo
obyčajní
majú alebo majú bydlisko v zahraničí
Miesto bydliska alebo obvyklé bydlisko v tom
čase
keď akcia nie je známa sa volá
Miestom jurisdikcie je sídlo spoločnosti
Ameropa-Reisen.
11.3 Vyššie uvedené ustanovenia neplatia,
a) ak a v rozsahu, v akom nie je zmluvne
podložený
záväzné ustanovenia medzinárodných zmlúv
muži na zmluvu o službách medzi
ktoré sa majú uplatniť na zákazníka
a Ameropa-Reisen ,
niečo iné má za následok v prospech zákazníka
resp

b) ak a do tej miery na zmluvu o poskytovaní
služieb
príslušné nepovinné ustanovenia v
Členský štát EÚ, do ktorej zákazník patrí
sú pre zákazníkov lacnejšie ako vyššie uvedené
Ustanovenia alebo zodpovedajúca nemčina
Nariadenia.
11.4 Ameropa-Reisen poukazuje na to, že
Informuje o tom zákon o riešení
spotrebiteľských sporov
že Ameropa travel nie je dobrovoľník
Podieľa sa na riešení spotrebiteľských
sporov. Pokiaľ a
Riešenie spotrebiteľských sporov potom išlo
do tlače
Podmienky pre Ameropa's povinné
Ameropa-Reisen informuje spotrebiteľov
o tom vo vhodnej forme. Body AmeropaReisen
pre všetky zmluvy uzatvorené v elektronickej
podobe
Doprava bola pre Európu uzavretá
Online platforma na riešenie sporov
https://ec.europa.eu/consumers/odr
tam.
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Zodpovedný poskytovateľ individuálneho
cestovania
úspech je:
Ameropa-Reisen GmbH
Am Grünen Weg 4
61352 Bad Homburg vd H.
Telefón: +49 (0) 6172 109 0
Fax: +49 (0) 6172 109 - 110
E-mail: info@ameropa.de
Všeobecné podmienky pre jednotlivé cestovné
služby, ako aj pre denné a cestovné lístky
spoločnosti Ameropa-Reisen GmbH
Od októbra 2020
Nasledujúce ustanovenia sú:
pokiaľ je to efektívne dohodnuté, obsah
medzi nimi
zákazníkom a Ameropa-Reisen GmbH, po
ďalej v skratke „Ameropa-Reisen“
pripravovaná zmluva o zájazde. Dopĺňajú sa
právne predpisy §§ 651a - y BGB
(Občiansky zákonník) a článkami 250 a
252 EGBGB a vyplňte ho.

Pre individuálne cestovné služby (najmä iba
pre hotely
Rezervácie), platia súčasné cestovné
podmienky.
výslovne žiadne ustanovenia o zájazdoch. pre
Jednotlivé cestovné služby sa vzťahujú
výlučne na
„Zmluvné podmienky pre jednotlivé cestovné
služby“
1. Uzatvorenie zmluvy o balíku cestovných
služieb /
Záväzok zákazníka
1.1 Rezerváciou (registráciou na cestu)
podávate ponuky
Ameropa-Reisen záver zájazdu
zmluva na súkromné účely. A
obchodný predaj zájazdu alebo jeho tovaru
komponenty (napr. vstupenky atď.) nie sú
povolené.
Základ tejto ponuky a vaša rezervácia sú
popis ponuky a ďalšie
Informácie v základe rezervácie, ak
tieto sú vám k dispozícii pri rezervácii.
1.2 Cestovné kancelárie (napr. Cestovné
kancelárie) a poskytovatelia služieb
dopravca (napr. hotely, prepravné
spoločnosti)
nie sú autorizovaní výletmi Ameropa,
Uzatvárať dohody, poskytnúť informácie resp
Poskytnúť záruky, ktoré spĺňajú dohodnuté
Zmeniť obsah zmluvy o balíku cestovných
služieb, asi
cestovná reklama alebo reklama spoločnosti
Ameropa-Reisen
ísť nad rámec zmluvne sľúbených služieb alebo
odporovať tomu.
1.3 Nasledujúce platí pre všetky rezervačné
kanály:
a) Táto ponuka je založená na cestovaní
písanie a dodatočné informácie o
Touroperátor pre príslušnú cestu, ak
tieto sú zákazníkom k dispozícii pri rezervácii.
b) Zákazník má všetky zmluvné záväzky
cestujúcich, pre ktorých vykonáva rezerváciu,
ako sa postaviť za svoje, pokiaľ to robí
Povinnosť výslovná a samostatná
Vyhlásenie prevzalo.
c) Ak sa obsah vyhlásenia o prijatí líši od
Touroperátor závisí od obsahu rezervácie,
takže
je tu nová ponuka od Ameropa-Reisen,

na cestu do Ameropy na obdobie desiatich
rokov
Dni sú viazané. Zmluva prichádza dňa
Základ tejto novej ponuky je stanovený, pokiaľ
Ameropa-Reisen ohľadom novej ponuky
vzal na vedomie zmenu a jej predzmluvné
podmienky
Splnil informačné povinnosti a zákazníka
touroperátorovi v záväznej lehote
prijatie výslovným vyhlásením alebo
Vyhlásený vklad.
d) Predbežná zmluva poskytnutá spoločnosťou
Ameropa-Reisen
informácie o základných vlastnostiach
cestovné služby, cestovná cena a všetko
dodatočné náklady, platobné podmienky,
Minimálny počet účastníkov a storno poplatok
(podľa článku 250 ods. 3 č. 1, 3 až 5 a 7
EGBGB) až potom sa nestanú súčasťou
Balíček cestovných zmlúv za predpokladu, že
sú medzi
Strany sú výslovne dohodnuté.
1.4 Pri slovných, telefonických rezerváciách
písomne, e-mailom, SMS alebo faxom
platí nasledujúce:
a) S rezerváciou (cestovnou registráciou)
ponúkate
Ameropa-Reisen záver balíka
záväzná cestovná zmluva. K rezervácii
ste viazaní na 7 pracovných dní.
b) Zmluva prichádza s prijatím cesty
potvrdenie (vyhlásenie o prijatí) spoločnosťou
Ameropa
Cestovanie. Nepotrebuje konkrétny
Tvar. Po alebo bezprostredne po uzavretí
zmluvy
Spoločnosť Ameropa-Reisen vám poskytne
jednu z legálnych
Príslušné potvrdenie cesty na a
prenášať trvalý dátový nosič (ktorý to
umožňuje zákazníkovi ponechať vyhlásenie
nezmenené
neuchovávajte a neskladujte ich tak, aby
mu bude dostupný v primeranej lehote
je napr. B. na papieri alebo e -mailom) za
predpokladu, že
Cestujúci nemajú nárok na cestovné
potvrdenie
v listinnej podobe v súlade s § 250 ods
EGBGB má, pretože uzavretie zmluvy v
rovnakom
skorá fyzická prítomnosť oboch strán

alebo sa uskutočnilo mimo prevádzkových
priestorov.
1.5 Pre rezervácie v elektronickom obchode
prenos (napr. internet, telemedia) sa vzťahuje
na
Uzatvorenie zmluvy:
a) O procese online rezervácie budete
informovaní v
zodpovedajúca webová stránka.
b) Ste k dispozícii na opravu svojich záznamov
Odstráňte alebo resetujte celý
Online rezervačný formulár zodpovedajúca kor
možnosti opravy, ich použitie
je vysvetlené.
c) Služby ponúkané na vykonanie online
rezervácie
Zmluvné jazyky sú uvedené. Legálne
Rozhodujúci je iba nemecký jazyk.
d) Pokiaľ ide o text zmluvy spoločnosti
Ameropa-Reisen
je uložený, budete o tom a o
Možnosť vyvolať text zmluvy neskôr
informovaný.
e) Stlačením tlačidla (tlačidlo)
„Rezervovať za poplatok“ je to, čo ponúkate
Ameropa
Cestovanie uzatvorenie zmluvy o balíku
cestovných služieb
viazanie.
f) Dostanete svoju rezerváciu (cestovnú
registráciu
hnoj) okamžite potvrdené elektronicky
(Potvrdenie o prijatí).
g) Zaslanie rezervácie (cestovná registrácia)
stlačením tlačidla „splatné
kniha “neoprávňuje na akýkoľvek nárok z vašej
strany
uzavretie zmluvy o balíku zájazdov
podľa vašej rezervácie (cestovná registrácia).
K uzatvoreniu zmluvy dôjde prijatím
cestovného potvrdenia
dohodnúť s vami výlety po Amerope
prebieha na trvalom nosiči údajov.
h) Ak je cestovné potvrdenie vydané
bezprostredne po
kliknutím na tlačidlo „Rezervovať s
povinnosťou platby“
zodpovedajúce priame zobrazenie cesty
potvrdenie na obrazovke, paušál
cestovná zmluva s týmto cestovným
potvrdením

podmienky. V tomto prípade žiadny
medziprodukt
oznámenie o prijatí rezervácie, ak
Máte možnosť uložiť a
Je ponúkaný výtlačok cestovného potvrdenia.
Zmluva o balíku cestovných služieb je však
záväzná
nezávisí od toho, či máte tieto možnosti
na skladovanie alebo skutočnú tlač
použit.
1.6 Skupinové rezervácie pre 8 a viac osôb
môžu byť iba
vyrobené po konzultácii s Ameropa-Reisen
stať sa.
1.7 Ameropa-Reisen poukazuje na to, že po
právne predpisy (§§ 312 Abs. 7, 312g
Odsek 2 bod 1 č. 9 BGB) pre zmluvy o balíku
cestovných služieb
podľa § 651a a § 651c BGB predaj na diaľku
boli dokončené (listy, katalógy, telefón
hovory, faxy, e-maily odoslané cez celulárnu
sieť
Krátke správy (SMS), rádio, telemedia
a online služby), neexistuje právo na
odstúpenie,
ale iba zákonné stiahnutie a
Právo na ukončenie, najmä právo na
odstúpenie
podľa § 651h BGB (pozri tiež oddiel 5). A
Právo na odstúpenie od zmluvy však existuje
o cestovných službách podľa § 651a BGB
mimo
obchodné priestory boli zatvorené
pokiaľ ústne konanie, o ktorom
uzavretie zmluvy vychádza z predchádzajúcich
Objednávka spotrebiteľa bola vykonaná; v
Ten nemá právo na odstúpenie.
2. Platba
2.1 Cesty a cestovné kancelárie Ameropa sú
povolené
Platby v cestovnej cene do konca
O výlet požiadajte alebo ho prijmite, iba ak ho
máte
existuje účinná zmluva o ochrane peňazí
zákazníka
a zákazníkovi bezpečnostný certifikát s
menom
a kontaktné údaje poisťovateľa peňazí
zákazníka v
zrozumiteľným a zreteľným spôsobom
bol odovzdaný. Príjemca platby, ktorému
Budete musieť platiť so sebou

oznámené v cestovnom potvrdení. Po zmluve
záver je proti odovzdaniu zabezpečenia
vklad vo výške 20% z
Cena za cestu splatná za platbu. Rezervácia sa
vykonáva
menej ako 28 dní pred začiatkom cesty, je
celú cestovnú cenu ihneď po uzavretí zmluvy
splatné (bez rozpisu na zálohu / konečnú
platbu).
2.2 Náklady na zaplatenie ceny zájazdu
dostupné možnosti platby
Záleží na tom, ktorý si vyberiete
Produktový a distribučný kanál pred
odovzdaním vášho
Objednávka rezervácie vám bola vždy
oznámená
aspoň jedna spoločná možnosť platby bez
K dispozícii sú dodatočné poplatky. Pre
jednotlivca
Ak sú ponúkané možnosti platby,
nasledujúce požiadavky:
a) Ak vám v cestovnej kancelárii ponúknu
platbu v hotovosti
je zostávajúca platba pri vyzdvihnutí cesty
doklady sú splatné (cca 8 dní pred začiatkom
cesty), ak
odovzdá sa bezpečnostné osvedčenie a cesta
už z dôvodu uvedeného v časti 8
možno zrušiť. Platba v hotovosti online
rezervácia nie je možná.
b) Upozorňujeme, že pre všetky nasledujúce
Spôsoby platby platobný proces pre
zostávajúce
Platba sa začína približne 28 dní pred
začiatkom cesty,
za predpokladu, že bol odovzdaný
bezpečnostný certifikát a
Už necestujte z dôvodu uvedeného v časti 8
možno zrušiť. Cestovné doklady sú na mieste
potom k dispozícii približne 8 dní pred
začiatkom cesty.
c) Ak ste uskutočnili platbu prostredníctvom
SEPA inkasa
pre túto SEPA sa poskytuje písomný mandát
Inkaso nariaďuje skrátenú predotifikáciu
2 dni dohodnuté. Prostredníctvom inkasa
vlaku budete informovaní s cestovným
potvrdením.
d) Za predpokladu, že ste zaplatili kartou
MasterCard
alebo VISA, je potrebné použiť kreditnú kartu

Prezentované v čase rezervácie pri platbe v
cestovnej kancelárii
a doklad o kreditnej karte musí byť podpísaný.
2.3 Zaplaťte zálohu alebo zvyšné prostriedky
Platba nie je v súlade s dohodnutým
Platba je splatná, hoci Ameropa cestuje do
riadne plnenie zmluvy
Služby sú ochotné a schopné splniť svoje
zákonné ustanovenia
splnil všetky požiadavky na informácie a č
zákonné alebo zmluvné započítanie alebo
Zákazník má zadržovacie právo a
zákazník je zodpovedný za oneskorenie platby,
Ameropa-Reisen má nárok po pripomenutí
so stanovením termínu a po termíne
Odstúpiť od zmluvy o balíku cestovných
služieb a
zaslať s storno nákladmi v súlade s oddielom
5.2 vetou 2
naložiť až 5,6.
3. Služby
3.1 Miestne a hotelové brožúry, ako aj
internet
spisy, ktoré nepochádzali z výletov Ameropy.
nie sú dané za povinnosť plniť
záväzné, pokiaľ nie sú výslovne uvedené
Dohoda s vami o predmete cesty
verejnej súťaže alebo obsah povinnosti plniť
boli uskutočnené výletmi Ameropa.
3.2 Pri rezervácii s polpenziou, plnou penziou
alebo
all inclusive, stravovanie začína
večera v deň príchodu a končí sa
Raňajky v deň odchodu.
4. Zmeny v obsahu zmluvy pred cestou
začať, ktoré neovplyvňujú cenu cesty; Cenazmeny (zvýšenie ceny / zníženie ceny)
po uzavretí zmluvy
4.1 Odchýlky základných vlastností od
Cestovné služby z dohodnutého obsahu
Balíček cestovnej zmluvy, ktorý po uzatvorení
zmluvy
nevyhnutné, a nie z výletov Ameropa
boli vyvolané proti dobrej viere,
Výlety Ameropa sú povolené pred začiatkom
cesty,
pokiaľ sú odchýlky nevýznamné a
Neovplyvňujte celkové usporiadanie cesty.
4.2 Ameropa-Reisen je povinná o tom
zákazníka informovať
Zmeny služieb okamžite po znalosti
dôvodu zmeny na trvalom

Dátový nosič (napr. Tiež e-mailom, SMS alebo
hlasom
správa) jasná, zrozumiteľná a zvýraznená
Spôsob informovania.
4.3 V prípade významnej zmeny materiálu
charakteristika cestovnej služby alebo
Odchýlka od špeciálnych požiadaviek
zákazníka,
sa stal obsahom zmluvy o balíku cestovných
služieb,
zákazník má nárok v rámci jednej z ciest
súčasne s oznámením zmeny
stanoviť primeraný termín
• buď prijať zmenu
• alebo bezplatne zo zmluvy o balíku
cestovných služieb
rezignovať
• alebo zabrániť účasti na náhradnom výlete
dlho, ak také cesty urobia výlety Ameropa
ponúkané.
Zákazník má na výber, či bude informovaný
Ameropa sa chystá reagovať alebo nie. Ak
Zákazník potom reaguje na spoločnosť
Ameropa-Reisen
môže buď súhlasiť s dodatkom zmluvy,
požiadať o účasť na náhradnom zájazde, ak je
k dispozícii
taký mu bol ponúknutý alebo bezplatne
odstúpiť od zmluvy.
Ak zákazník spoločnosti Ameropa-Reisen nie
alebo neodpovie v stanovenom termíne
oznámená zmena ako prijatá. Na to
je zákazníkom vo vyhlásení podľa oddielu 4.2 v
zrozumiteľným a zreteľným spôsobom
poukázať.
4.4 Akékoľvek záručné nároky zostávajú
zachované
nedotknuté, pokiaľ ide o zmenené služby s
Sú chybné Mali pre nich výlety Ameropa
Realizácia zmenenej alebo náhradnej cesty
nižšie náklady s rovnakou kvalitou,
rozdiel je podľa toho zákazník
K úhrade § 651m ods. 2 BGB.
4.5 Zmeny ceny (zvýšenie ceny / cena
kung) po uzavretí zmluvy
4.5.1 Ameropa-Reisen si vyhradzuje právo
zvýšiť
Cena zájazdu po uzavretí zmluvy až 8%
cestovnej ceny so súčasným poskytnutím
právo na zníženie cien pre vás v súlade s
odsekom
4.5.3, ak sú splnené nasledujúce požiadavky

uvedené sú:
Rast ceny cestovného je priamym dôsledkom
hotovosť z platby uskutočnenej po uzavretí
zmluvy
a) Zvýšenie ceny prepravy
Ľudia kvôli vyšším nákladom na palivo resp
iné zdroje energie,
b) Zvýšenie daní a iných poplatkov za
dohodnuté cestovné služby, ako napríklad
turistické dane,
Prístavné alebo letiskové poplatky, príp
c) Zmena predmetnej prehliadky balíka
platné výmenné kurzy.
Ameropa Travel vám dá trvalý pobyt
Dátový nosič jasný a zrozumiteľný o cene
informovať o zvýšení a jeho dôvodoch, a tým
oznámiť výpočet zvýšenia ceny. Jeden
Zvýšenie ceny je účinné, iba ak k tomu dôjde
Spĺňa požiadavky a inštruktáž
cestujúceho najneskôr 20 dní pred
začiatok sa koná.
4.5.2 Môžete sa rozhodnúť pre zníženie ceny
zájazdu
dlhé, ak a do tej miery, do akej
Ceny, clá alebo výmenné kurzy podľa zmluvy
zmenené na konci a pred začiatkom cesty a
to sa premieta do nižších cestovných nákladov
na Ameropu.
Máte viac ako dlžnú sumu podľa tejto zmluvy
zaplatená, musí byť zaplatená prebytočná
čiastka z výletov Ameropa
preplatiť. Ameropa-Reisen môže byť uhradená
spoločnosťou
nadmernú sumu, ktorá skutočne vznikla
Budú odpočítané administratívne náklady a
vaše budú navrchu
Dokážte svoju požiadavku v akom rozsahu je
administratívna
vznikli výdavky na správu.
4.5.3 Odsek 5.7 sa použije zodpovedajúcim
spôsobom.
5. Storno zo strany zákazníka pred začiatkom
cesty /
Storno náklady
5.1 Kedykoľvek pred začiatkom cesty môžeš
odstúpiť od cestovnej zmluvy. Rezignácia je
opačná
Spoločnosť Ameropa Travel je uvedená nižšie
Uviesť adresu. Ak je cesta uskutočnená cestou
rezervácie, je možné uskutočniť výber aj v
tejto súvislosti
treba vysvetliť. Odporúčame

Písomne vyhlásiť rezignáciu.
5.2 Odstúpte alebo odstúpte pred začiatkom
cesty
Ak nevyužijete cestu, Ameropa-Reisen prehrá
nárok na cenu zájazdu. Namiesto toho môžete
Ameropa-Reisen primeranú kompenzáciu v
Vyžiadajte si v závislosti od príslušnej ceny
zájazdu,
pokiaľ za to rezignácia nie je zodpovedná.
Ameropa-Reisen nemôže požadovať žiadnu
náhradu
až na miesto určenia alebo v jeho
bezprostrednom okolí
v okolí sa stávajú mimoriadne okolnosti
vykonávanie zájazdu alebo prepravy
preprava osôb na miesto určenia
ovplyvniť. Okolnosti sú nevyhnutné a
výnimočné, ak nad nimi nemáte kontrolu
Touroperátor a ich dôsledky
ani vtedy sa nedalo vyhnúť, ak všetko
boli by prijaté primerané opatrenia.
5.3 Stanovuje sa výška náhrady
podľa cestovnej ceny mínus hodnota
Tour operátori ušetrili tiež výdavky
mínus to, čo on
využívanie cestovných služieb, ktoré dňa
Žiadosť zákazníka spoločnosťou AmeropaReisen
je oprávnená. K výpočtu prispela spoločnosť
Ameropa-Reisen
odškodnenie s prihliadnutím na
Obdobie medzi vyhlásením o odstúpení a
Spravidla ušetrené výdavky a
obvykle možné iné použitie
zohľadňujú sa cestovné služby. Náhrada
To bude závisieť od dátumu prijatia vášho
Vyhlásenie o zrušení sa počíta takto:
5.3.1 Štandardné poplatky (označené
„Kvalita Ameropa“ alebo AME):
A. Hotely, penzióny atď.:
do 31 dní pred začiatkom cesty 25%,
od 30. dňa do 25. dňa 40%,
od 24. do 18. dňa 50%,
od 17. dňa do 11. dňa 60%,
od 10. dňa do 4. dňa 80%,
od 3 dní pred začiatkom cesty alebo v prípade
nedostavenia sa na cestu
90% z ceny zájazdu.
B. Na rekreačné byty a domy, ako aj na dom
boot:
do 45 dní pred začiatkom doby prenájmu 20%
z ceny prenájmu,

od 44. do 35. dňa pred začiatkom prenájmu
50% z ceny prenájmu,
od 34. do 3. dňa pred začiatkom doby
prenájmu 80% z ceny prenájmu,
od 2. dňa pred začiatkom doby prenájmu a v
prípade nedostavenia sa na pobyt 90%
ceny nájmu.
5.3.2 Výnimky zo štandardného pravidla :
Poplatky sa účtujú plus náklady na
objednané a vydané víza:
A. S „Ameropa additional offer“ alebo „AME
bed“
označené ponuky:
do 31 dní pred začiatkom cesty 25%,
od 30. dňa do 25. dňa 45%,
od 24. do 18. dňa 65%,
od 17. dňa do 11. dňa 75%,
od 10. do 4. dňa 85%,
od 3 dní pred začiatkom cesty alebo v prípade
nedostavenia sa na pobyt 95%
cestovná cena.
B. Označené „Ameropa Events & Highlights“
podpísané ponuky a ponuky z letáku
"Najlepšie ponuky Hotel + Bahn":
do 31 dní pred začiatkom cesty 40%,
od 30. dňa do 25. dňa 55%,
od 24. do 18. dňa 65%,
od 17. dňa do 11. dňa 75%,
od 10. do 4. dňa 85%,
od 3 dní pred začiatkom cesty alebo v prípade
nedostavenia sa na pobyt 95%
cestovná cena.
C. Dobrodružné výlety po železnici (pre
výnimky pozri nižšie)
nižšie) a čisto cyklistické výlety:
do 31 dní pred začiatkom cesty 25%,
od 30. dňa do 25. dňa 40%,
od 24. do 18. dňa 50%,
od 17. dňa do 11. dňa 60%,
od 10. dňa do 4. dňa 80%
od 3. dňa pred začiatkom cesty alebo v
prípade nedostavenia sa na pobyt 90%
cestovná cena.
Všeobecné podmienky pre služby cestovných
balíkov od spoločnosti Ameropa-Reisen GmbH
Od októbra 2020
Platia nasledujúce ponuky železničného
dobrodružného cestovania
špeciálne storno poplatky (čísla strán podľa
Katalóg Rail Adventure Travel Luxusné
cestovanie vlakom po celom svete):

D. Rovos Rail Južná Afrika - Tanzánia s. 11,
Belmond
Royal Scotsman s. 27, Zelené Španielsko s. 35,
exkluzívne
Južné Španielsko s. 31, južné a severné
Španielsko s. 32,
African Explorer s. 37-38, Zarengold / Transsib.
S. 37-38, Seidenstrasse s. 37-38:
do 92 dní pred začiatkom cesty 15%,
od 91. dňa do 42. dňa 45%,
od 41. dňa do 11. dňa 80%,
od 10 dní pred začiatkom cesty a v prípade
nedostavenia sa na jazdu 90%
cestovná cena.
E. Eastern & Oriental Express s. 19, Venice
SimplonOrient-Express, s. 24-25, Belmond Royal
Scotsman
S. 26, Belmond Grand Hibernian s. 28:
do 56 dní pred začiatkom cesty 20%,
od 55. dňa do 43. dňa 30%,
od 42. dňa do 29. dňa 60%,
od 28. do 3. dňa 80%,
od 2. dňa pred začiatkom cesty a v prípade
nedostavenia sa na jazdu 90%
cestovná cena.
F. Rovos Rail „Pride of Africa“ s. 10, Modrý
vlak s. 14,
Arctic Explorer s. 29, Zlatý orol Transsibírsky
S. 16-18, Danube Express s. 22-23:
do 56 dní pred začiatkom cesty 20%,
od 55. dňa do 29. dňa 25%,
od 28. dňa pred začiatkom cesty a v prípade
nedostavenia sa na pobyt 90%
cestovná cena.
G. Dream Train Deccan Odyssey str. 20-21:
Až 60 dní pred začiatkom cesty 20%,
od 59. do 45. dňa 35%,
od 44. do 30. dňa 60%,
od 29. dňa pred príchodom a v prípade
nedostavenia sa na pobyt 90%
cestovná cena.
H. Trancantábrico Gran Lujo s. 34, El Tren Al
Andalus
S. 30 a 33:
Až 60 dní pred začiatkom cesty 20%,
od 59. do 30. dňa 25%,
od 29. do 16. dňa 50%,
od 15. do 3. dňa 80%,
2 dni pred príchodom a v prípade
nedostavenia sa na pobyt 90%
cestovná cena.

I. trieda excelencie - prémiový výlet s. 36:
Až 31 dní pred začiatkom cesty 30%,
od 30. do 25. dňa 50%,
od 24. do 18. dňa 60%,
od 17. do 11. dňa 70%,
od 10 dní pred príchodom a v prípade
nedostavenia sa na pobyt 90%
cestovná cena.
J. Rovos Rail Golf Safari s. 13, Rovos Rail
African Collage
P. 10, Pretória - Walvis Bay s. 10, Rovos Rail s.
12:
Až 91 dní = 10%
90 - 61 dní = 25%
60 - 31 dní = 50%
30 dní pred príchodom a v prípade
nedostavenia sa na izbu = 95%
cestovná cena
Platia nasledujúce ponuky železničného
dobrodružného cestovania
špeciálne storno poplatky (čísla strán podľa
Rail Adventure Travel Europe & Rail Hiking):
K. Anglicko a Wales po železnici s. 10, Nórsko
vlakom a loďou s. 14, škandinávsky hlavný
mestá s. 17, Fínsko v Santa Claus Express s. 18,
Krátky výlet do južného Švédska s. 19, Moskva
a
Petrohrad s. 21:
Až 60 dní pred začiatkom cesty 20%
Od 59. do 35. dňa 30%,
od 34. dňa do 22. dňa 50%,
od 21. dňa pred začiatkom cesty a v prípade
nedostavenia sa na jazdu 90%
cestovná cena.
L. Objavte Írsko vlakom s. 12, Vlakom a loďou
ríšou polnočného slnka str. 16-17, vom
Kaspické more k Čiernemu moru s. 20, na
Transsib do perly Sibíri s. 22, vlakom cez
Pobaltské štáty s. 24, Od Čierneho mora po
Baltské more
S. 25, Balkánske rokliny a perla Jadranu s. 28,
Tour de France po koľajniciach s. 29, Bella
Italia - vlak
o vlaku s. 32:
do 92 dní pred začiatkom cesty 15%,
od 91. dňa do 42. dňa 45%,
od 41. dňa do 11. dňa 80%,
od 10 dní pred začiatkom cesty a v prípade
nedostavenia sa
90% z ceny zájazdu.
M. Železničná turistika na Korzike s. 40:
do 56 dní pred začiatkom cesty 20%,

od 55. dňa do 43. dňa 30%,
od 42. dňa do 29. dňa 60%,
od 28. do 3. dňa 80%,
od 2. dňa pred začiatkom cesty a v prípade
nedostavenia sa na jazdu 90%
cestovná cena.
N. Expreso de la Robla s. 31, Costa Verde
Express
P. 31, turistika vlakom po Svätojakubskej ceste
s. 41:
Až 60 dní pred začiatkom cesty 20%,
od 59. do 30. dňa 25%,
od 29. do 16. dňa 50%,
od 15. do 3. dňa 80%,
2 dni pred príchodom a v prípade
nedostavenia sa na pobyt 90%
cestovná cena.
Špeciálne ponuky platia pre nasledujúce
cyklistické výlety
Poplatky za výber (čísla stránok podľa katalógu
Cyklistické výlety):
O. Pre výlety na bicykloch a člnoch str. 30: MS
Primadonna,
S. 31: MS Esmeralda, S. 32: MS Carissima a
MS Fortuna:
Až 90 dní pred príchodom = 20%
89 až 50 dní pred príchodom = 60%
49 až 25 dní pred príchodom = 75%
24 dní pred začiatkom cesty alebo v prípade
nedostavenia sa na pobyt
90% z ceny zájazdu.
5.3.3 Okrem pobytu rezervovaného a
samostatne sprostredkované a potvrdené
lístky
(napr. športové udalosti, mestské karty, ako
napríklad Hamburg
Karty) nie je možné vymeniť ani vrátiť.
zatvorené. Rozdelené a potvrdené samostatne
Lístky na vlak DB s flexibilnými cenami sú
maximálne jedna
Deň pred prvým dňom platnosti oproti a
storno poplatok za službu vo výške 19 € za
lístok; preč
prvý deň platnosti a v prípade šetriacich cien
Výmena a vrátenie peňazí sú
vylúčené. Sedenie
rezervácie sú nevratné.
5.4 V každom prípade máte slobodu
Ameropa-Reisen dokázať, že Ameropa-Reisen
vôbec žiadny alebo oveľa nižší
Vznikla škoda, ktorá sa od nej nevyžadovala
Paušálna náhrada.

5.5 Ameropa-Reisen si vyhradzuje právo
nahradiť
vyššie uvedené paušály vyššie, konkrétne
Žiadať náhradu, pokiaľ ide o Ameropa travel
dokazuje, že výlety Ameropa sú oveľa vyššie
Náklady vzniknuté ako v každom prípade
príslušné paušálne náhrady
vzniknuté náklady. V tomto prípade je to
Ameropa-Reisen
povinný vziať požadovanú náhradu
Zohľadnenie ušetrených nákladov a
akékoľvek iné použitie
Konkrétne vyčíslite a zdokumentujte cestovné
služby.
To isté platí v prípade, že Ameropa
Cestujte pevne stanovený paušál podľa bodu
5.5 alebo od
iné právne dôvody, ktoré nie sú právne účinné
bol dohodnutý s cestujúcim.
5.6 Je Ameropa-Reisen to
Je povinný nahradiť cestovné
Ameropa zakopáva okamžite, ale určite
vykonať do 14 dní od odstúpenia.
5.7 Vaše zákonné právo podľa § 651 e BGB
Správa sa má odoslať na trvalom nosiči údajov
dlho, že namiesto vás tretia strana v právach a
Záväzky zo zmluvy o balíku cestovných služieb
vznikajú, zostávajú
nedotknuté vyššie uvedenými
podmienkami. Jeden
takéto vyhlásenie je v každom prípade včasné,
ak je
dostane cestovná kancelária 7 dní pred
začiatkom cesty.
6. Zmeny, zmena rezervácie
6.1 Bude vykonané vami po rezervácii cesty
doplnkové služby (napr. vziať si so sebou dom
úrovne) alebo zmeny (napr. trasa pre
Cesta vlakom), budeme účtovať poplatok
25 € za rezerváciu, plus prípadne príslušná
Poskytovatelia služieb si za zmenu účtovali
náklady
gény, ktoré vám vopred vyčíslime.
6.2 Nárok od vás po uzavretí zmluvy
- zmeny týkajúce sa dátumu cesty, Cieľ cesty, miesto odletu, ubytovanie
budúcnosť alebo druh prepravy (zmena
rezervácie)
neexistuje. Toto sa nevzťahuje na zmeny
rezervácie
je požadované, pretože Ameropa-Reisen nie je
nikto

nedostatočné alebo nesprávne predzmluvné
informácie
podľa § 250 ods. 3 EGBGB
dal cestovateľovi; v tomto prípade je
Zmena rezervácie možná zdarma.
Na vašu žiadosť bude vykonaná nová
rezervácia
vyrobený, môže Ameropa-Reisen dodržať
poplatok za opätovnú rezerváciu v
nasledujúcich termínoch
na jedného cestujúceho.
To predstavuje
- pre 5.3.1 A a 5.3.2 A, B a O až 31 dní vopred
Začiatok cesty 25 EUR na osobu;
- s 5.3.1 B do 45 dní pred začiatkom doby
prenájmu 34 € za
Prenájom majetku;
- o 5,3,2 ° C do 31 dní pred začiatkom cesty 28
EUR za osobu
Osoba;
- v 5 .3,2 G, H, K a N a do 60 dní pred cestou
štart 28 € na osobu;
- za 5,3,2 D a L do 92 dní pred začiatkom cesty
28 €
za osobu;
- s 5.3.2 E, F a M až 56 dní pred začiatkom
cesty
28 € na osobu.
- za 5.3.2 I a J do 31 dní pred začiatkom cesty
100 EUR
za osobu.
Vyššie uvedené poplatky sa účtujú navyše
náklady na objednané a udelené víza, ako aj
pre zahrnuté v aranžmá alebo okrem jedného
Vstupenky rezervované počas pobytu, rovnako
ako akékoľvek
náklady účtované príslušným poskytovateľom
služieb
za zmeny, o ktorých vás budeme vopred
informovať
číslice. V prípade leteckej dopravy vám
budeme dodatočne účtovať poplatky
Vydanie letenky za zmeny letenky
Poplatok za zmenu rezervácie je 112 EUR na
osobu. Zostáva
Výlety Ameropa sú v každom prípade
rezervované pre vás
dokázať, že Ameropa-Reisen nie je alebo nie
došlo k podstatne menšiemu poškodeniu.
6.3 Vaše požiadavky na reštartovanie, ktoré po
uplynutí platnosti
vyššie uvedený termín, ak

jeho implementácia je možná vôbec, až po
Odstúpenie od zmluvy o balíku cestovných
služieb v súlade s oddielom 5
o podmienkach a súčasne nových
správa, ktorá sa má vykonať. To neplatí pre
Zmena rezervácie, pri ktorej sú vynaložené iba
zanedbateľné náklady
príčina.
7. Nevyužitá služba
Využívate individuálne cestovné služby, ktoré
sú
boli ponúkané tak, ako to bolo zamýšľané,
nepoužívané
z dôvodov, ktoré vám možno pripísať (napr. z
predčasný návrat alebo z iných závažných
dôvodov
Dôvody), nemáte nárok na pomerný príjem
zaplatenie cestovnej ceny. Ameropa-Reisen
bude
na náhradu ušetrených výdavkov
poskytovatelia služieb sa usilujú. Tento
záväzok
neplatí, ak je výkon úplne bezvýznamný
alebo ak je vrátenie peňazí legálne
alebo ak existujú oficiálne predpisy.
8. Odstúpenie z dôvodu nedosiahnutia
minima
počet účastníkov
8.1 Ameropa-Reisen môže, ak a
Minimálny počet účastníkov podľa
nasledujúceho
Odstúpiť od nariadenia:
a) Minimálny počet účastníkov a posledný
Čas prijatia vyhlásenia o vystúpení z
Ameropa-Reisen musí byť zahrnutá v
konkrétnom zájazde
v prípade jednotných predpisov pre všetkých
Cestovanie alebo určité druhy cestovania,
všetko spojené do jedného
všeobecný katalógový odkaz alebo všeobecný
Musí byť uvedená špecifikácia služieb.
b) Ameropa-Reisen má minimálny počet
účastníkov
a posledné storno obdobie v potvrdení o ceste
treba upresniť.
c) Ameropa-Reisen je vám zaviazaný
okamžite vyhlásiť storno zájazdu, ak
je isté, že cesta je spôsobená nedosiahnutím
Minimálny počet účastníkov sa neuskutočňuje.
d) Zrušenie letov Ameropa po 28 dňoch
pred začiatkom cesty nie je povolený.
8.2 Ak odhlásite, môžete sa zúčastniť

iný výlet v minimálne ekvivalentnej hodnote
požiadať, ak je Ameropa-Reisen schopná
požiadať o
taký výlet bez ďalších nákladov pre vás z vášho
ponuka bot. Toto právo máte okamžite
po vyhlásení zrušenia cesty cez
Presadiť Ameropa-Reisena proti nám.
8.3 Pokiaľ sa zájazd z tohto dôvodu
neuskutoční
vedie, dostanete zaplatené z ceny za cestu
Platby ihneď, najneskôr do
14 dní po odstúpení.
9. Ukončenie z dôvodu správania
Ameropa-Reisen môže urobiť zmluvu o balíku
cestovných služieb aj bez nej
Ak odber zrušíte bez ohľadu na to, dajte mu
vedieť
trvalo rušiť varovanie alebo ak vy
správať sa v rozpore so zmluvou do takej
miery, že
okamžité zrušenie zmluvy oprávnené
je hotové. To neplatí, ak je zmluva v rozpore
so zmluvou
Správanie, ktoré spôsobuje zranenie
Informačné povinnosti touroperátora sú
založené.
Ak spoločnosť Ameropa-Reisen zruší svoju
činnosť, vyhradzuje si to právo
o cene cestovného. Musí však mať hodnotu
ušetrené výdavky, ako aj tieto výhody
možno pripísať na účet iného
Použitie nepoužitých
Vystúpenia, vrátane jej
Príspevky poskytovateľom služieb.
10. Povinnosti zákazníka / cestujúceho
10.1 Ten, ktorý vyplýva z § 651o ods. 1 BGB
Povinnosť hlásiť chyby je pri ceste s
Ameropa-Reisen špecifikoval nasledovne:
a) Ste povinní bezodkladne odstrániť chyby
plus miestna agentúra pre Ameropa-Reisen
(Sprievodca, agentúra alebo, ak nie je k
dispozícii,
vedenie hotela alebo prenajímateľ) a
Požiadať o nápravné opatrenie.
b) O osobe, dostupnosti a komunikácii
komunikačné údaje zastúpenia Ameropa
Pocestujete najneskôr, keď
Cestovné doklady informované.
c) Podľa zmluvných dohôd je a
miestny zástupca alebo sprievodca nie je
vyškolený

det, ste povinný bezodkladne odstrániť všetky
chyby
priamo oproti Ameropa-Reisen v
nasledujúcom
uvedená adresa.
d) Pokiaľ Ameropa zakopne v dôsledku
zavinenia
Vynechanie oznámenia o chybách neposkytuje
nápravu
mohol vytvoriť, cestovateľ nemôže ani
nároky podľa § 651m BGB ani poškodenie
Nároky na náhradu škody uplatnite v súlade s
§ 651n nemeckého občianskeho zákonníka
(BGB).
10.2 Sprievodcovia, agentúry a zamestnanci
mesta
Poskytovatelia služieb nie sú autorizovaní a
používateľom
Ameropa-Reisen neautorizuje žiadne chyby
potvrdiť alebo nárokovať si proti AmeropaReisen
uznať.
10.3 Ak je cesta z dôvodu necestovania
v § 651i ods. 2 nemeckého občianskeho
zákonníka (BGB), ak
je výrazne narušený, takže môžete použiť
Ukončiť zmluvu podľa § 651l BGB. To isté platí
ak zrušíte cestu v dôsledku takejto vady
z dôležitého dôvodu, ktorý je rozpoznateľný
pre Ameropa-Reisen
sa neočakáva. Výpoveď je iba prípustná
ak cestuje Ameropa alebo, ak je k dispozícii a
zmluvne dohodnutá ako kontaktná osoba,
vaša
Agenti (sprievodca, agentúra), jeden z vás
uplynulo určité primerané obdobie
odísť bez prijatia nápravných
opatrení. Určenie a
Pokiaľ nie je náprava možná, neexistuje žiadne
časové obmedzenie
alebo od Ameropa-Reisen alebo ich zástupcov
je odmietnutý alebo ak ide o okamžitú
nápravu
nevyhnutné je.
10.4 Povinnosti v prípade straty alebo
poškodenia batožiny
meškania a meškania v leteckej doprave
a) Upozorňujeme, že strata batožiny,
KORUPCIA a -verspätung súvisiace
s leteckou dopravou podľa leteckého zákona
Opatrenia od vás okamžite na mieste

prostredníctvom správy o škode („PIR“)
zodpovednému
Letecká spoločnosť. Letecká spoločnosť
Nájomníci a cestovné kancelárie môžu
požiadať o vrátenie peňazí
odmietnuť na základe medzinárodných dohôd,
ak nebol vyplnený škodový protokol
je. Zápis o škode je v prípade poškodenia
batožiny
dodanie do 7 dní, v prípade meškania do
21 dní po doručení, bude vrátený.
b) Okrem toho strata, poškodenie resp
- nesprávne smerovanie batožiny do
Touroperátor, váš zástupca alebo vaše
konzorcium
taktstelle alebo cestovná kancelária.
Toto vás nezbavuje povinnosti podať správu o
škode
leteckej spoločnosti v súlade s písmenom a) v
rámci
vyššie uvedené lehoty je potrebné uhradiť.
10.5 Musíte informovať Ameropa-Reisen
ak máte potrebné cestovné doklady (napr.
Letenka, hotelové poukazy)
termín oznámený Ameropa-Reisen alebo
nie úplne prijaté.
11. Obmedzenie zodpovednosti
11.1 Zmluvná zodpovednosť spoločnosti
Ameropa-Reisen
za škody, ktoré nevyplývajú z poranenia
života,
tela alebo zdravia
trojnásobok cestovnej ceny. Mozno
ďalšie nároky podľa
Montrealský dohovor alebo letectvo
zákony zostanú obmedzením nedotknuté.
11.2 Ameropa-Reisen nezodpovedá za výkon
poruchy, zranenie osôb a škody na majetku v
v súvislosti so službami, ktoré sa považujú za
služby tretích strán
sú iba sprostredkované (napr.
sprostredkované
Exkurzie, športové akcie, návšteva divadla,
Výstavy, doprava z a
do inzerovaného východiskového bodu a
cieľa), ak
tieto služby v cestovnej reklame a
Cestovné potvrdenie výslovne s uvedením
sprostredkovaný zmluvný partner ako externé
služby
tak zreteľne označené, že sú pre
Zjavne nie sú súčasťou zájazdu

cestovnej kancelárie a vyberajú sa osobitne
sa stal. Sekcie 651b, 651c, 651w a 651y BGB
zostávajú týmto nedotknuté.
Ameropa-Reisen je však zodpovedná
a) za služby, ktoré si vyžadujú dopravu z
písomné miesto odletu cesty do
určený cieľ, vyberú sa medzistupne
vykreslenie cesty a ubytovania počas
Výlet zahŕňa, príp
b) ak a v takom rozsahu za škodu na vás
porušenie informácií, vzdelávania alebo
Organizačné povinnosti výletov Ameropa
spôsobujú
sa stalo.
Možný záväzok spoločnosti Ameropa-Reisen z
Porušovanie povinností sprostredkovateľa
pretrváva prostredníctvom
vyššie uvedené ustanovenia zostávajú
nedotknuté.
12. Prihlasovanie pohľadávok, adresát,
Informácie o riešení spotrebiteľských sporov
12.1 Nároky podľa § 651i odsek (3) č. 2, 4-7
Uplatnili ste BGB voči Ameropa Reisen
Zavrieť. Tvrdenie možno vykonať aj
prostredníctvom
cestovná kancelária, ak je balík
cesta bola rezervovaná prostredníctvom tejto
cestovnej kancelárie.
v § 651 i abs. (3) BGB uvedené ako zmluvné
Po dvoch rokoch dôjde k premlčaniu
nárokov. Premlčacia doba
začína dňom, keď je zájazd podľa zmluvy
uzavretý
potom, čo by malo skončiť. Tvrdenie v textovej
forme
odporúča sa.
12.2 Ameropa-Reisen poukazuje na to, že
Informuje o tom zákon o riešení
spotrebiteľských sporov
že Ameropa travel nie je dobrovoľník
Podieľa sa na riešení spotrebiteľských
sporov. Pokiaľ a
Riešenie spotrebiteľských sporov potom išlo
do tlače
Povinné cestovné podmienky pre cesty po
Amerope
Ameropa-Reisen informuje spotrebiteľov
o tom vo vhodnej forme.
Vydanie Ameropa-Reisen pre všetky cestovné
zmluvy, ktoré sú súčasťou
elektronická legálna prevádzka bola uzavretá,

na európsku platformu na riešenie sporov
online
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13. Povinnosť poskytnúť informácie o
totožnosti
vykonávajúci letecký dopravca
13.1 Ameropa-Reisen vás bude
zodpovedajúcim spôsobom informovať
nariadenia EÚ o informovaní cestujúcich
o totožnosti vykonávajúcej leteckej
spoločnosti
vziať pred alebo najneskôr pri rezervácii
totožnosť prevádzkujúcich leteckých
spoločností
týkajúce sa všetkých v rámci rezervovaných
Cestovanie za účelom poskytovania služieb
leteckej dopravy.
13.2 Zahŕňa / nezahŕňa vykonávajúce
rende (s) letecké spoločnosti ešte neboli
stanovené, takže
Spoločnosť Ameropa-Reisen je povinná
poskytnúť vám let
spoločnosť alebo letecké spoločnosti
meno, ktoré pravdepodobne vykoná let
bude alebo bude. Hneď ako to AmeropaReisen vie
ktorá letecká spoločnosť bude let
prevádzkovať,
budete informovaní.
Pokračovanie na ďalšej strane
>
Všeobecné podmienky pre služby cestovných
balíkov od spoločnosti Ameropa-Reisen GmbH
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13.3 Ak ste vykonávajúcim letom
letecká spoločnosť s názvom spoločnosť
Ameropa-Travel ihneď a čo najskôr
je možné primeranými prostriedkami
prostredníctvom
Informovať o zmene.
13.4 Pripravené podľa predpisu ES
„Čierna listina“ (letecké spoločnosti, ktoré
používajú
vzdušného priestoru nad členskými štátmi je
zakázané
is) je na webovej stránke Ameropa-Reisen
alebo priamo prostredníctvom
https://ec.europa.eu/transport/
režimy / vzduch / bezpečnosť / vzduch-ban /
index_de.htm k dispozícii
a v kanceláriách Ameropa-Reisen
vidieť.

14. Pasové, vízové a zdravotné predpisy
14.1 Ameropa-Reisen vás bude informovať o
predpisoch
pasových, vízových a zdravotných predpisov
EÚ
Krajina určenia vrátane približnej
Termíny na získanie akýchkoľvek potrebných
vykopať víza pred uzavretím zmluvy, ako aj o
ich
oznámiť všetky zmeny pred odletom. Zahrnuté
predpokladá sa, že žiadne špeciálne vlastnosti
v osobe cestujúceho (napr. dvojité občianstvo
závislosť, bezdomovectvo).
Občania Spolkovej republiky Nemecko
predpisy nájdete tu:
http://www.auswaer-tiges-amt.de.
Deti tiež potrebujú svoj vlastný občiansky
preukaz.
Pokiaľ nie je pre cestovné krajiny uvedené inak
Navštevujete počas svojej cesty alebo tam,
kde ste
mať tranzitný pobyt, nad alebo v
uvedené v cestovnej reklame postačuje na
Vstup pre každú osobu samostatný cestovný
pas, ktorý
je platný najmenej 6 mesiacov na konci cesty
a obsahuje dostatok voľných stránok na
vstupy.
Vo väčšine krajín sú povinní zúčastniť sa
cudzinci
Zadajte spiatočný lístok a dostatočné finančné
prostriedky
byť schopný preukázať dostatok finančných
prostriedkov na pobyt.
Informujte sa vopred na ambasáde
príslušnej cestovnej krajiny podľa aktuálne
platných
Nariadenia.
Poplatky za víza sú uvedené v cenových
tabuľkách
platiť pre Nemcov. V prípade zrušenia resp
Zmeny na zájazde budú zahŕňať náklady na
víza,
ak bolo obstaranie objednané aj u nás
100% účtované.
14.2 Zodpovedáte za obstaranie a
Preprava oficiálne požadovaných cestovných
dokladov
očkovania, ako aj
Dodržiavanie colných a devízových
predpisov. To-

častí vyplývajúcich z nedodržania týchto
pravidiel
dospelý, z. B. úhrada nákladov za zrušenie,
sú na vaše vlastné náklady. To neplatí, ak
Ameropa travel zavinený nie, nedostatočný
alebo
dezinformoval.
Mali by byť oznámené vstupné predpisy
jednotlivca
Krajiny nie ste rešpektované resp
by nemalo byť vízum odôvodnené vašou
chybou
včas, aby ste sa mohli zúčastniť výletu
je tomu zabránené, nemôžete z toho robiť
žiadne nároky
proti výletom Ameropa.
14.3 Ameropa-Reisen nezodpovedá za
včasnosť
Vydanie a prístup k potrebným vízam
prostredníctvom
príslušnú diplomatickú misiu, ak
poverili nás obstaraním, pokiaľ
že Ameropa-Reisen porušil svoje vlastné
povinnosti.
15. Cestovné krytie
Upozorňujeme, že neexistujú žiadne
Poistenie storna zájazdu je v cene.
Ak sa vrátite zo svojej cesty pred začiatkom
cesty
nastanú náklady na zrušenie. Za svoje
Pre bezpečnosť preto odporúčame ten
špeciálny
Poistenie storna zájazdu Ameropa * der
HanseMerkur Reiseversicherung AG. okrem
toho
uzatvorí poistenie na jeho krytie
náklady na repatriáciu v prípade nehody alebo
choroby
vysoko odporúčané.
* menej odpočítateľný v súlade s poistením
podmienky HanseMerkur Reiseversicherung
AG.
16. Ochrana údajov
16.1 Vaše osobné údaje spracuje spoločnosť
Ameropa-Reisen za vykonávanie zmluvy a
súvisiace účely podľa
zákonné ustanovenia uložené a spracované
Tvorba. Prenos vašich údajov do
nezúčastnenej strany
Tretie sa nekoná. Prenos k účasti
lierte poskytovatelia služieb, ktorí smerom k
cestujúcemu

poskytovať zmluvne dohodnuté služby,
je potrebná na poskytovanie služieb. Doteraz
Cestovné služby sú poskytované mimo EÚ,
sa preto prevádza aj do tretích krajín
mimo EÚ, ak je to pre zmluvu nevyhnutné
je požadované splnenie. Na spracovanie
údajov
niekedy je možné použiť dodávateľov,
ktorí sú zmluvne zaviazaní v súlade s článkom
28 GDPR.
Prečítajte si viac o spracovaní a skladovaní
vašich
Údaje a vaše práva ako dotknutej osoby
(najmä
ich právo na informácie a námietku)
V našom vyhlásení o ochrane údajov, ktoré
čas na https://www.ameropa.de/allgemeines/
ochranu údajov alebo si ich môžete pozrieť v
našej kancelárii resp
ktoré by sme vám radi poslali.
16.2 Údaje sú v súlade s GDPR a federálnymi
údajmi
zákon o ochrane pred nesprávnym použitím
chránené.
17. Osobitné predpisy v súvislosti s
Pademy (najmä korónový vírus)
17.1 Strany sa dohodli, že dohodnuté
th cestovné služby príslušnými vždy pod
Súlad a v súlade s príslušnými
Oficiálne požiadavky platné v čase cesty
a sú splnené požiadavky.
Všeobecné podmienky pre služby cestovných
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17.2 Cestujúci súhlasí s tým
predpisy alebo obmedzenia týkajúce sa
meraného používania
poskytovateľ služieb pri jeho využívaní
cestovných služieb a v prípade
vyskytujúce sa typické symptómy ochorenia
Touroperátor a poskytovateľ služieb
byť bezodkladne informovaný.
18. Voľba práva a dohoda o jurisdikcii;
18.1 Pre zákazníkov / cestovateľov, ktorí nie sú
príbuzní
členský štát Európskej únie alebo
Švajčiarski občania budú za celok
Právny a zmluvný vzťah medzi zákazníkom /
Cestovatelia a Ameropa-Reisen exkluzívne
Uplatniteľnosť nemeckého práva bola
dohodnutá. Taký

Zákazníci / cestujúci môžu cestovať do
Ameropy
nakoniec zažalovať v sídle Ameropa-Reisen.
18.2 Za kroky spoločnosti Ameropa-Reisen
proti zákazníkom,
alebo zmluvný partner zmluvy o balíku
cestovných služieb,
obchodníci, právnické osoby z verejnosti
alebo súkromné právo alebo osoby, ktoré sú
ich
Miesto pobytu alebo obvyklé bydlisko v
V zahraničí alebo podľa miesta bydliska alebo
obvyklého pobytu
trvalý pobyt v čase podania žaloby
nie je známy, v mieste jurisdikcie je sídlo
Výlety Ameropa súhlasili.
Kontaktná adresa
Ameropa-Reisen GmbH
Am Grünen Weg 4
61352 Bad Homburg vd H.
Telefón: +49 (0) 6172 109 0
Fax: +49 (0) 6172 109 - 110
E-mail: info@ameropa.de
Všeobecné cestovné informácie od
spoločnosti Ameropa-Reisen GmbH
Od októbra 2020
Príchod a odchod
Pokiaľ nie je v popise nehnuteľnosti uvedené
inak
môžete pricestovať a odísť každý deň.
Príchod do hotelov by mal byť medzi 15. a 18.
hodinou
izby sú spravidla k dispozícii iba po 14:00 15:00
Hodinky sú pripravené na obsadenie. Podľa
plánu
Do cieľa cesty sa nedostanete v deň svojho
príchodu alebo až potom
18:00, potom prosím nezabudnite informovať
Vedenie hotela - telefónne číslo nájdete na
Vaše cestovné doklady. Je to medzinárodná
prax
izbu v deň odchodu najneskôr do 11.00 hod
sú vydané, v Nemecku väčšinou do 10
Hodiny. Väčšina hotelov ponúka možnosť ísť
hore
pre posledný odchod je však batožina
bezplatná
byť uložené v hoteli bez záruky.
Pre dovolenkové komplexy, apartmány a
domy to je
Príchod, ak nie je uvedené inak, medzi

Možné sú 16:00 a 18:00. Odchod musí byť
normálny
robiť múdro do 10.00 hod. Len rôzne časy
po predchádzajúcich diskusiách. ďalšie
informácie
dostanete s cestovnými dokladmi.
Obmedzená pohyblivosť
Naše výlety nie sú pre ľudí s obmedzeným
prístupom
vhodné na mobilitu, pokiaľ nie je výslovne
uvedené v
je uvedený v príslušnom cestovnom inzeráte.
Sporiace ponuky
Ponuky na sporenie, napríklad 3 = 2 (3
prenocovania
za cenu 2 nocí), nájdete
na mnohých miestach. Niektoré z ponúk sú iba
uzavreté
platné pre určité časy alebo dni
príchodu. DôvodOkrem toho sú ponuky platné iba pre pobyty v
rámci
polovicu spomínaného obdobia. Pokiaľ nie je
uvedené inak
ponuky sporenia nie sú kumulatívne.
V prípade prekrytia sezónnych a / alebo
pracovných dní
Zľava sa poskytuje na základe
poskytnutý dlhší sezónny čas. V niektorých
prípadoch (pozri
Ponuka) musí obsahovať turistickú daň,
raňajky alebo raňajky
Polpenzia voľného dňa sa platí na mieste.
Špeciálne vlastnosti k určitým dátumom
V určité dátumy (napríklad vo sviatky,
Veľtrhy, významné udalosti)
zvýšenia, obmedzenia ponúk sporenia
a / alebo vyššiu minimálnu dĺžku pobytu
poď Aj keď sme kvôli silnému dopytu
Ak zakúpite viac kontingentov, môžu sa
vyskytnúť odchýlky
Ceny sa blížia. Presná cena cesty a ďalšie
Informácie môžete získať vo svojej rezervačnej
kancelárii.
Ceny a zľavy pre deti
Ak cestujete so svojimi deťmi, ponúkame vám
ich
rad výhod. Vzťahujú sa
o veku detí na začiatku cesty a
Ubytovanie na prístelke. Prajú si
detská postieľka alebo detská postieľka, také
sú, bez ohľadu na

poskytnutá zľava, súvisiace náklady
sa platí na mieste. Uveďte pri rezervácii
vek vašich detí v deň cesty. Zľavy
Gen pre pobyt nájdete v hoteli v
Cenová tabuľka; vzťahujú sa na prístelku, ak je
k dispozícii
Dieťa zdieľa dvojlôžkovú izbu s dvoma
dospelými.
Ak deti vychádzajú z nocľahu s raňajkami resp
Cestujte zadarmo s polpenziou alebo ak ste
prijaté, hoteliér má právo ich dať
na servírovanie špeciálnych detských porcií
alebo menu.
V niektorých prípadoch je potrebné zaplatiť
turistickú daň na mieste
aj keď izba a stravovanie
pre 3. a 4. osobu sú zadarmo.
Pre deti platí vo Francúzsku
Deti do 6 rokov nie sú na poschodovej posteli
povolenej. V detských / detských kluboch deti
potrebujú pod
6 rokov veku očkovací preukaz s dokladom o
Očkovanie proti tuberkulóze.
Záloha
Mnoho hotelov vyžaduje pri príchode
bezpečnostnú zálohu
vo forme odpočtu z kreditnej karty alebo v
hotovosti za
Služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu
ako napr B. za minibar alebo telefónne
poplatky.
Pre rekreačné byty a domy musíte
Pri príchode zložte zálohu. Aké vysoké to
predtým
Prosím, obráťte sa na miesto, kde sa má vklad
zložiť
výberové konanie. Táto suma vám bude
vrátená pri odchode
vykonal kontrolu, odpočítal akékoľvek
Náklady nahradené v prípade poškodenia. Je
komplexný
de Kontrola prenajímateľom pri vašom
odchode
nie je to možné, môže vám poskytnúť zálohu
ako
Preposlať šek alebo hotovosť poštou.
Ak si môžete urobiť záverečné upratovanie
sami
môže sa stať, že aj napriek čisteniu
musí zaplatiť určitú sumu, pretože
Ubytovateľ sa domnieva, že čistenie bolo
vykonané

nie je urobené dôkladne. V takýchto
prípadoch odmietame
akákoľvek zodpovednosť závisí od toho, aké to
vnímanie
ohľadom čistoty. Záloha môže tiež
sa v krátkej dobe odchyľuje od katalógového
oznámenia
prenajímateľom zvýšiť alebo zaviesť.
Informácie o ubytovaní
Hotely a apartmány
V zásade sú všetky uvedené v tomto katalógu
poskytované hotely a dovolenkové apartmány
podľa
miestne predpisy pre poskytovateľov
ubytovania
autorizovaný. Aby sme vám uľahčili orientáciu,
prehodnocujeme hotely a rekreačné
apartmány
naše vlastné štandardy:
aaaaa luxusné hotely a apartmány s
exkluzívne vybavenie pre vysoké požiadavky;
aaaa hotely a apartmány najvyššej kvality
Stredná trieda
aaa
Hotely a apartmány strednej triedy
aa
Jednoduchý, primerane zariadený centrál
skvelé hotely a prázdninové apartmány
a
Veľmi jednoducho vybavené domy
+
Superior označuje domy, ktoré sú nad touto
úrovňou
Priemer príslušnej klasifikácie
klamať.
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o
Izby pre štandardné izby a pre izbu
obrázok okolo živých príkladov. Prosím tiež na
vedomie
že oficiálne klasifikačné smernice z
Krajina od krajiny sa líši a je ich niekoľko
Krajiny vrátane Nemecka žiadne minimum
Zadajte veľkosť miestnosti. Takže v
Rovnako ako nemecké hotely, aj izby sú často
menšie
bytie. Vzhľadom na hustý vývoj a vek
budov to platí najmä vo veľkých mestách
ako napr B. Paríž a Amsterdam. Okrem toho
miestnosť
rôzne vybavenie. Okrem iného môže
Napríklad postele sú mäkšie a užšie
a byť kratší. Ale je to aj v Nemecku

nie je nezvyčajné, že sa zdvojnásobíte s
jedným
Francúzska posteľ so šírkou 140 - 160 cm
alebo miestnosti s dvoma oddelenými
Postele sú vybavené. V hoteloch dolnej a
v strednej kategórii často nie sú šatníky,
stačí otvoriť police a šatne.
V niektorých krajinách, napríklad vo
Francúzsku,
Taliansko a Česká republika nemajú raňajky
taká vysoká priorita. Je to preto jednoduchšie
ako
sú to u nás obvyklé kontinentálne raňajky
poskytuje a raňajky formou bufetu nie
porovnateľné s tými v nemecky hovoriacich
krajinách.
Rekreačné apartmány, domy a zariadenia
nie sú čiastočne klasifikované. Keď už nič iné
je zaznamenané, obrázky sú
Domy a byty ako príklad.
Prázdninové domy a domy sú povolené iba s
osôb uvedených v cestovnom potvrdení
číslo, ktoré sa má obsadiť. Deti sa
osamostatňujú
Vek sa počíta ako plnohodnotná osoba
(výnimka:
Pre deti a batoľatá existuje preplnenosť
výslovne uvedené v popise). Pýtame sa
Pri rezervácii vždy uvediete presný počet osôb
zaregistrovať sa a informovať nás o
akýchkoľvek zmenách. Sú
Viac ľudí ako na poukaze pri príchode
uvedené, môže vám byť odmietnutý vstup
alebo môže byť účtovaný príplatok.
Informácie o veľkosti nehnuteľnosti, bytu,
domu
Rozmery treba chápať ako približné pokyny.
Výpočet je založený na vonkajších rozmeroch.
Z tohto dôvodu sú možné odchýlky.
Izby na horných poschodiach majú často
Šikmé stropy. Pozemky - často prírodné
vľavo - nie sú vždy s plotmi alebo živými plotmi
oddelené tak, aby riadky vlastností neboli
sú vždy rozpoznateľné.
Majte prosím na pamäti, že využívate
apartmány
a domy sa nevyrovnajú vášmu domovu
a tieto v iných krajinách podľa nášho
štandardu
sa môžu líšiť. Nábytok je zvyčajne
funkčné a podľa vkusu majiteľa.

Môže byť výrazne strmší, balkónový a
schodiskový
Zábradlia budú nižšie a okná tiež
Dvere majú rôzne rozmery. Často nie je
Použitý poter, zvuková a tepelná izolácia nie
dostatočne pozorované a vonkajšie a vnútorné
steny
sú relatívne tenké. Z tohto dôvodu a kvôli
klimatickým faktorom
Za určitých okolností môže dôjsť k vlhkosti.
Izby môžu byť menšie ako obvykle
a byť vybavený iba tým najdôležitejším.
Postele sú často mäkšie, kratšie, užšie a
s tenším krytom matraca (čiastočne tiež
jednoduchý
Kovové rámy s podperou). Manželské postele
(čiastočne
francúzsky Postele) a rozkladacie pohovky pre
2 osoby môžu len
120-140 cm široká. Je tiež možné, že
Postele oddelené (od seba alebo za sebou)
sú zriadené. Predpokladajme, že v
izby nemajú toľko úložného priestoru a políc
byť dostupný; nie v každej miestnosti
skriňa. Namiesto toho to môžete byť aj vy
šatníková skriňa otvorená polica (čiastočne
so závesom).
Aj keď je obývacia izba / jedáleň určená pre
Pobyt je určený, nemusí vždy existovať a
faecke byť prítomný. Tiež môže byť menej
stoličiek
k dispozícii na registráciu ako osoby
byť schopný. Základné vybavenie v kuchyni /
kuchynskom kúte
So svojimi určite tiež nebudete
Môže porovnávať rozpočet. To zahŕňa v
zvyčajne umývadlo, chladnička a 1 zariadenie
na varenie.
Ďalšie vybavenie ako mikrovlnná rúra, rúra,
Umývačka riadu, odsávač pár atď
uvedené samostatne v príslušnom popise.
Kúpeľne / WC, sprchy a umývanie rúk
povodia sú často relatívne malé. Inštalatérstvo
zariadenia sú často jednoduchšie
zásuvky sú k dispozícii vo všetkých kúpeľniach.
V bytoch je k dispozícii bojler na teplú vodu
nemusia mať vždy jedného z počtu obyvateľov
Schvaľujeme :
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primeranú kapacitu, tak zatiaľ
môžu nastať fázy zahrievania.
Má rezervovanú izbu, byt alebo
dom má balkón, záhradu alebo terasu,
to nevyhnutne neznamená
K dispozícii je hovoriaci nábytok. Ale dokonca
ak je podľa výberového konania záhrada,
terasa alebo
Balkónový nábytok nie je nevyhnutne k
dispozícii
jedna stolička a jedna stolička pre každú
osobu.
Domáce zvieratá
Môžu sa používať iba s predchádzajúcim
súhlasom
poskytovateľov (prenajímateľov atď.) je
potrebné vziať so sebou.
Domáce zvieratá musia určite prísť s
oznámením
na veľkosti a type (zoznam psov všeobecne nie
je)
povolené) byť zaregistrovaný pri rezervácii.
Zahrnuté sú náklady, ktoré nezahŕňajú jedlo
atď
Miesto na zaplatenie. Zvieratá nesmú byť
obťažovaní
ďalší hostia. Môže to byť aj ona
nie vo všetkých priestoroch zariadenia, hotela
atď. (napr.
Reštaurácia).
Prístelka (dodatočné ubytovanie)
Môže to byť gauč, ležadlo,
rozkladacia pohovka atď., ktorý je tiež v
rezervovaný byt, izba a pod.
stať sa. Môžu byť užšie a kratšie
ako obvyklá posteľ. Musí to byť s
obmedzeniami
ohľadom dostupnej skrinky a
Očakáva sa životný priestor.
Viac informácií
Termíny
Prvý deň cesty je vždy dňom príchodu, v ktorý
Príchod je zahájený. Sú založené na dátume
informácie vo forme „2. cestovného dňa“
alebo podobne
označuje deň
deň, kedy sa príchod uskutočnil alebo začal
bolo, nasleduje. Príklad: Ak prídete 1. augusta,
je s „2. Cestovný deň „2. augusta.
Rekreačné zariadenia
Výberové konanie na vybavenie

ako je krytý bazén, sauna, strešná terasa a
podobne
iba indikuje prítomnosť týchto funkcií.
Uvedenie do prevádzky vlastného hotela alebo
zariadenia
Zariadenie je úplne na uvážení
Manažment, nad ktorým nemáme žiadny
vplyv. Sauna,
Všeobecne sú k dispozícii bazény, fitnescentrá
a podobne
nie je k dispozícii nepretržite.
Slabá sezóna
Mimo sezóny môžete byť vo svojej cieľovej
oblasti
a / alebo váš rekreačný komplex alebo hotel
sporadicky
Obchody, výťahy, športové zariadenia a hostia
stránky sú zatvorené. Je tiež možné, že
určité činnosti a večerné akcie
sa uskutočňujú iba s dostatočným počtom
účastníkov.
Tieto rozhodnutia často prijímajú súkromné
osoby
nad ktorými nemáme kontrolu.
Ponuky so zahrnutým skipasom
Náhrada je k dispozícii v prípade zlyhania
alebo obmedzenia
prevádzka výťahu (počasie, údržbárske práce
atď.)
ako aj nevyužité dni
na základe osobitných podmienok zo strany
hostí
nemožné. Prevádzka výťahu si vyhradzuje
právo zaobísť sa bez neho
Predbežné oznámenie je otvorené neskôr na
začiatku sezóny
alebo ukončiť skôr na konci sezóny.
Drobné zvieratá a hmyz
... sú všade - bohužiaľ nerobia veľké
Oblúk okolo svojich štvrtí, rovnako voľný
pobehujúce mačky alebo psy.
Poruchy
Staveniská sa môžu občas zmeniť cez noc
vzniknú alebo môžu nastať stavebné práce po
a
dlhá pauza zrazu začína odznova. toto platí
pre komunálne aj súkromné
Zákazník. Bohužiaľ to môžeme ovplyvniť
nemožné. Samozrejme vás budeme
informovať
ale o stavebných činnostiach, za predpokladu,
že o nich vieme

si toto. Odvoz odpadu je možné vykonať tiež v
skoro ráno.
Vzhľadom na miestne podmienky a
pretrvávajúce
Suché obdobia sa môžu vyskytnúť najmä v
centrálnej časti
Privádzajte susedné krajiny k poklesu tlaku
vody alebo k
Prívod vody je prerušený. preč
a tiež ho môžete nájsť mierne slaný alebo
odfarbený
Voda predtým. Všeobecne preto odporúčame
používať ho striedmo
vysporiadať sa s vodou a v prípade poruchy, že
Voda pre domácnosť z komunálneho
zariadenia
aportovať alebo podobne.
pláže
Pojem „pláž“ nemusí nutne znamenať
piesočnatá pláž. Skôr to bude pre každého
Súvisia s morským pobrežím, brehmi jazier a
riek atď. o
uvedené pláže môžu byť čiastočne
Prírodné pláže (nie strážne ani pravidelné)
ge čistenie) alebo platené pláže
Zák. Vezmite prosím na vedomie, že
Domáce zvieratá na plážach a v bazénoch nie
sú nikde
povolené je. Na prírodných plážach (kameň,
tráva, trstina atď.)
kúpanie je zvyčajne tiež možné, niekedy
ale iba cez kúpacie mosty.
Účinky, bohužiaľ,
Nie vždy sa vyhýbajte znečisteniu. Gél
Občas riasy resp
Vyskytujú sa medúzy. Môže byť teda miestny,
dočasný
Výslovné sú zákazy kúpania.
Bazén
Ponúkané bazény sú vonkajšie
spravidla zhruba od polovice júna do polovice
septembra
otvorené. V niektorých rastlinách je poludnie
nie alebo iba využitie bazéna
možné v obmedzenom rozsahu. V Taliansku je
to tiež čiastočne
použitie plaveckej čiapky je povinné. Prosím
Upozorňujeme tiež, že existuje iba obmedzený
počet
K dispozícii môžu byť ležadlá.
Popisy miest a informácie o vzdialenosti
Táto informácia slúži ako hrubý sprievodca.

Informácie o vzdialenosti sú
približné hodnoty.
Rekreačná daň, mestská daň
V niektorých letoviskách / mestách sa platí
turistická daň /
Mestská daň alebo podobne, ktoré sa môžu
platiť priamo za ubytovanie
je zaplatený. V niektorých letoviskách /
mestách je
tieto sú už zahrnuté v cene
zájazdu. Podrobnosti pozri
s príslušným popisom ubytovania.
Z dôvodu zmien v miestnych predpisoch
výška vyššie uvedeného poplatku sa môže líšiť.
Doplnkové služby
Dodatočné služby sú k dispozícii iba pri pobyte
v hoteli
rezervovateľné v príslušnej destinácii alebo v
hoteli
spojený. Hudobní organizátori rezervujú časť /
Predaje celého domu. Za všetky ďalšie služby
platí zo strany poskytovateľov služieb “sú
povolené zmeny
udržať". Pokiaľ nie je uvedené inak,
Doplnkové služby ako prehliadky mesta atď
skupina.
Bregenzský festival: Vstupenky sú iba na
výkon na plávajúcom pódiu je
platný. Bregenovci
zer festival sa veľmi snaží priniesť vystúpenie
v pochybných poveternostných podmienkach
na plávajúcom pódiu
a upozorniť, že v prípade potreby aj na adrese
Dážď sa hrá na plávajúcom pódiu alebo sa
používa na
Oneskorenie na začiatku alebo prerušenia
môže prísť (teplé a nepremokavé oblečenie
odporúčané, bez dáždnikov). Dochádza k
odmietnutiu
spravidla iba na začiatku hry. Keď výkon
sa koná vo Festspielhause alebo po menej ako
60 minút hracieho času sa musí presunúť do
interiéru,
námornú mapu je možné preplatiť. Vrátenie
peňazí
náklady na hotel súvisia s počasím
Zrušenie predstavenia nie je možné.
Všetko vo svojom čase: každé ročné obdobie
má svoje špeciálne
dôstojnosť. Taký je aj Svätý Moritz kvôli
prírodným
Okolnosti (prechod zo zimy do jari) zo stredu

Od apríla do polovice júna nie je veľmi
rušno. Mnoho podnikov
sú zatvorené a vaše možné činnosti
sú tu a v iných horských dedinách obmedzené.
To isté platí pre prevádzku niektorých
horských železníc.
Ale aj počas tejto doby zostane pobyt z. Am
St. Moritz buď očarujúci.
Švajčiarske železnice: Bez dymu: Na verejnosti
Dopravný prostriedok a vo všetkých
uzavretých železniciach
Höfen je zakázané fajčiť.
Rezervácie miest sú na ľadovci a v Bernine
Vyjadrujeme povinné a v našich paušáloch
obsahovať. Na niektoré cesty vlakom, ako
napr B. s
BLS RegioExpress si nemôže rezervovať
miesto.
Radi prijmeme tieto žiadosti o sedadlo
ale nedá sa zaručiť. Vaše miesta
v rámci Nemecka a Švajčiarska môžeme
Vykonajte záväznú rezerváciu 6 mesiacov pred
začiatkom cesty.
Berte do úvahy požadované cestovné spojenia
my za predpokladu, že to urobíme až 6
mesiacov pred začiatkom cesty
Prijať. Ak nemáme žiadne spojenie, rezervujte
si
urobme maximum, čo je v našich silách
Cestovné spojenie.
Vstupenky:
Swiss Transfer Ticket Combi je špeciálne
navrhnutý pre
je vybraný príslušný spiatočný let a pokrýva
jeden
určitý počet trás. Okrem týchto
Ďalšie vstupenky môžete získať pomocou a
Kúpte si zľavu až 50% na cestovné.
Švajčiarsky cestovný pas vám dáva príležitosť
z. B. Krížene 3, 4, 8 alebo 15 po sebe
nasledujúcich dní
a na cestu cez Švajčiarsko vlakom.
Swiss Travel Pass Flex: Cestujete do z. B. 3, 4,
8
alebo 15 dní do mesiaca bez obmedzenia
v sieti švajčiarskych železníc.
So švajčiarskym cestovným pasom /
švajčiarskym cestovným pasom Flex
môže ísť autobusom PostBus a podľa plánu
Lode je možné používať bezplatne. V nejakej
hore

a súkromné železnice sú k dispozícii po
predložení
Vstupenky ponúkajú zľavu až 50% na internet
Cestovné. Švajčiarsky cestovný pas / Swiss
Travel Pass Flex
platí pre električky a mestské autobusy v 75
mestách
ako aj vstup do múzea a oprávňuje ho
bezplatne
Vstup do viac ako 490 múzeí.
Zľavy pre deti : Pre deti do 14 rokov vrátane
platí zľava 25% (pri ceste autom)
alebo 40% (pri ceste vlakom) z ceny balíka,
ak zdieľate dvojlôžkovú izbu (RZ / VZ) s 2
dospelými
zdieľať ich.
Na základe ustanovení švajčiarskej rodinnej
karty
je v sprievode rodičov / starých rodičov (s
platný lístok do Swiss Travel System)
potrebné na získanie zľavy pre deti /
Nárokujte si vnúčatá. Necháme si
pri niektorých cestách je individuálna dohoda.
Zvláštnosť švajčiarskych expresných vlakov v
zime:
Počas zimnej sezóny (cestovný poriadok platí
do 7.5.)
je jazda na Glacier Express iba od
St. Moritz do Zermattu možný bez
zmeny. Zahrnuté
Panoramatické autá (1. a 2. trieda) sú k
dispozícii denne
Dispozícia. Zákazníci cestujúci z Davosu musia
byť prítomní
Filisur alebo zmeniť raz v Chur. Sedadlo
Rezervácia na Glacier Express zo St. Moritz /
Davos
do Reichenau nie je možné v 2. triede.
Rezervácia miesta v Bernina Express zo St.
Moritz do Tirana (alebo naopak) je v zime
možné len s prestupom a z Pontresiny.
Jazyk a mentalita
Kvôli mentalite a životnému štýlu
v iných krajinách nie je vždy možné vykonať
porovnanie
byť zamestnaný za našich okolností. To bude
Tiež sa nemluvilo všade po nemecky. Takže
z. B.
- animácie ponúkané v národnom jazyku a prípadne v inom cudzom jazyku.
To platí aj pre ponuky a osobu

sonal tiez. Za predpokladu využitia iných
turistov
Služby efektívnej ústnej komunikácie
záleží na komunikácii, budeme vás o tom
informovať
Jazyk, v ktorom sú tieto služby poskytované.
Poradenstvo v oblasti zdravia v mene
federálnej vlády
Cestovateľ by sa mal informovať o infekcii a
očkovaní
ochranu, ako aj ďalšie profylaktické opatrenia
legálne
informovať včas; v prípade potreby lekárska
pomoc pri tromboch
a ďalšie zdravotné riziká
stať sa. Najmä na všeobecné informácie
na zdravotníckych úradoch skúsená cestovná
medicína
ren doctor, tropická medicína, cestovná
medicína
Informačné služby alebo Federálne stredisko
pre
uvádza sa zdravotná výchova.

