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Podmínky platné do 31.1.2021 
 

Flexibilní dovolená s TRAVEL FAMILY 

Životní situace často vyžadují změnu našich původních plánů. Mít možnost bezplatné změny účastníka 
zájezdu, termínu pobytu, místa pobytu je tak u řady zákazníků stále důležitějším kritériem pro výběr dovo-
lené. Proto Vám ve spolupráci s našimi obchodními partnery přinášíme u vybraných ubytovacích zařízení 
a zájezdů novou možnost flexibilních změn uzavřené Smlouvy o zájezdu/službě cestovního ruchu. Neza-
pomeňte si tak objednat a přibalit na cestu některý z následujících dvou balíčků FLEXIBILNÍ DOVOLENÉ: 

Při objednání balíčku Flexibilní dovolená PREMIUM získáváte do 31. 01. 2021 
ZDARMA: 

 exkluzivní možnost BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKŮ ze strany CK: písemně zrušit, změnit či 

převést na jinou osobu objednané ubytovací služby v době 14 dnů a více před nástupem na 

pobyt/zájezd. 

 Tyto zvýhodněné podmínky pro změnu smlouvy lze uplatnit pouze na služby ubytovacího zařízení, 

nevztahují se na dopravu a další služby, které podléhají odstupnému a poplatkům za změnu dle 

všeobecných obchodních podmínek CK. V případě nevyčerpání uhrazené zálohy, Vám bude na 

tuto vystaven voucher/poukaz, který lze následně uplatnit na jakýkoliv jiný zájezd TRAVEL FAMILY 

s realizací do 31.12.2022. Neuplatněná záloha Vám bude po uplynutí tohoto data vrácena. Ne-

bude-li například v důsledku šíření epidemie COVID-19 objektivně možné ze strany TRAVEL FA-

MILY ani 3 dny před termínem pobytu/zájezdu tento realizovat, vrátíme Vám částku ve výši Vámi 

uhrazených finančních prostředků. 

 

Při objednání balíčku Flexibilní dovolená STANDARD získáváte do 31. 01. 2021 
ZDARMA: 

 exkluzivní možnost BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKŮ ze strany CK: písemně zrušit, změnit či 

převést na jinou osobu objednané ubytovací služby v době 21 dnů a více před nástupem na 

pobyt/zájezd. 

 Tyto zvýhodněné podmínky pro změnu smlouvy lze uplatnit pouze na služby ubytovacího zařízení, 

nevztahují se na dopravu a další služby, které podléhají odstupnému a poplatkům za změnu dle 

všeobecných obchodních podmínek CK. V případě nevyčerpání uhrazené zálohy, Vám bude na 

tuto vystaven voucher/poukaz, který lze následně uplatnit na jakýkoliv jiný zájezd TRAVEL FAMILY 

s realizací do 31.12.2022. Neuplatněná záloha Vám bude po uplynutí tohoto data vrácena. Ne-

bude-li například v důsledku šíření epidemie COVID-19 objektivně možné ze strany TRAVEL FA-

MILY ani 3 dny před termínem pobytu/zájezdu tento realizovat, vrátíme Vám částku ve výši Vámi 

uhrazených finančních prostředků. 

 


