
 
DODATOK č. 4 

ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter  Slovakia.sk, s.r.o.  LETO 2020  
 
 
 
 

Zmeny, opravy a doplnky v katalógu : 
 
 

Mimoriadny poplatok za zvýšené hygienické a bezpe čnostné opatrenia 
pri ubytovaní, autobusovej a leteckej doprave 

 
V dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 rozhodlo v súlade so Všeobecnými zmluvnými 
podmienkami CK, článku II., ods. 10, písm. b) dňa 1.6.2020 konatelia CK SENECA TOURS, spol. s r.o. 
a konatelia CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. jednostranným úkonom o zvýšení ceny všetkých zájazdov a služieb 
cestovného ruchu o Mimoriadny poplatok za zvýšené hygienické a bezpe čnostné opatrenia pri 
ubytovaní, autobusovej a leteckej doprave . 
 
Poplatok za osobu (od 2 rokov) je stanovený vo výške: 
 
15 EUR zájazdy s autobusovou dopravou a ubytovacie služby cestovného ruchu bez dopravy 
 
25 EUR  letecké zájazdy - poznávacie a pútnické zájazdy, Albánsko, Čierna Hora, Grécko, Taliansko, 

Bulharsko, Španielsko, Malta, Turecko, Tunisko, Cyprus, Egypt, SAE  
 
Tieto zvýšené hygienické a bezpečnostné opatrenia sú v záujme maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia 
všetkých cestujúcich pri ubytovaní, autobusovej a leteckej doprave.  
 
S účinnosťou od 3.6.2020 sa cena všetkých zájazdov a služieb cestovného ruchu zvyšuje o Mimoriadny 
poplatok za zvýšené hygienické a bezpečnostné opatrenia pri ubytovaní, autobusovej a leteckej doprave 
v hore uvedenej výške. V prípade, že by došlo k zníženiu nákladov na hygienické a bezpečnostné opatrenia, 
CK bude cestujúcemu rozdiel kompenzovať.  
 
 

Destinácia Chorvátsko:  
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene názvu príplatku v cenníku pri hoteli Belik Kamik: 
Pôvodný názov -  „príplatok za výhľad na more“ 
Aktuálny názov – „príplatok za balkón a orientáciu na more“ 
Výška príplatku ostáva nezmenená. 
 
V Bratislave 2.6.2020. 
 
 
 
 
 
 
                                     

Ing. Jozef Sedlár v.r.      Mgr. Oliver Kluch  

riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.     riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
 
Tento dodatok č. 4 ku katalógu Leto 2020 platí od 3.6.2020.  
 

CK SENECA TOURS, spol s r.o. , cestovná kancelária, Lichnerova 40, 903 01 Senec,  
IČO: 17640270, DIČ: 2020362817, IČ DPH: SK2020362817,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 12438/B 

 

CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o.,  Štefánikova 43, Nitra 949 01,  
IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  

                                                        Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 


