INFORMAČNÍ
BROŽŮRA

Itálie

Cestovní kancelář TEP TOUR, s.r.o, U nádraží 697/18, 415 01 Teplice / Česká republika
TEL: 00420 417 577 738, FAX: 00420 417 577 704

HOTLINE LINKA: 00420 724 321 425 / MIMO SEZONA: 00420 777 184 618

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Hlavní město:
Sjednocení Itálie:
Administrativní členění:
Počet obyvatel:
Náboženství:
Poloha:
Ostrovy:
Vodstvo:
Pohoří:
Sousední státy:
Mezinárodní kód:
Místní čas:
Měna:

Řím
17.03.1861 – Itálie v roce 2011 oslavila 150. výročí založení
20 regionů, 107 provincií
60,6 milionů
římskokatolické vyznání – 91,6%
jižní Evropa, apeninský poloostrov
Sicílie, Sardinie, Capri, Ischia, Elba, Ponza a další menší ostrovy
Moře Ligurské, Tyrhénské, Středozemní, Iónské, Jadranské
Alpy, Apeniny
Francie, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, San Marino, Vatikán
ITA/IT
standardní čas: GMT+1
Letní čas: GMT +2
EURO (EUR/€)

CESTOVNÍ DOKLADY:
Do Itálie může občan ČR cestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Napříč tomu, že se vstupem
ČR do Schengenského prostoru zrušili pasové kontroly, každý občan je povinný mít při sobě vždy doklad totožnosti a na
požádání se prokázat na to oprávněným bezpečnostním složkám (taktéž na recepci hotelu či v agentuře).
Důležitá změna: cestovní doklady pro děti: s účinností od 26. 6. 2012 potřebují vlastní cestovní doklad všechny děti bez
rozdílu věku (tedy od narození). Ustanovení článku 1 nařízení EK zavazuje členské státy vydávat cestovné pasy jako
individuální doklady a od 26. 6. 2012 ukončit praxi zápisu dětí do cestovného pasu rodiče.
Řidič musí mít technický průkaz, zelenou kartu a řidičský průkaz.
DOPORUČUJEME: vyhotovit si fotokopii cestovní dokladů, čímž si podstatně zjednodušíte obstarání náhradních
dokumentů v případě ztráty nebo odcizení.

RADY A DŮLEŽITÉ INFORMACE:
•

Na výlet si vezměte jenom tolik peněz, kolik potřebujete. Nenechávejte tašky na sedadlech v autobuse/autě
nebo na volně přístupných místech

•

Dodržujte pitný režim

•

Používejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, obzvlášť na začátku dovolené, přes poledne dejte
přednost pobytu ve stínu

•

Nezapomeňte si vzít osobní léky (pokud nějaké užíváte)

•

Pozor na kouření: v Itálii platí zákon, který zakazuje kouření ve všech veřejných prostorách. Toto platí i
v restauracích a v barech. Při nedodržení tohoto zákona se vystavujete riziku pokuty až 2.200 EUR. Kouření je
možné pouze mimo budovy. Ve vlastním zájmu prosím dodržujte tento zákon, jinak se vystavujete riziku značné
finanční pokuty.

•

Uschovejte si originály všech účtů! Pokud vy jste musel zaplatit v hotovosti lékařskou pohotovost, uschovejte si
originály účtů, abyste mohli dokladovat na pojišťovně.
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OBCHODY A RESTAURACE:
Pracovní doba:
Pracovní den začíná okolo 8 hodiny ranní, přestávka na oběd trvá od 13.00 – 15.00 hodin a potom se přibližně pracuje
do 19.00 hodin. Státní úřady zavírají o 14.00 hodině. V letoviskách jsou otevřeny do pozdních večerních hodin. Pošty
jsou otevřené od 8.30 do 17.00 hodin, v sobotu do 12.00 hodin. Restaurace jsou obvykle zavřené mezi 15.00 – 19.00
hodin, takže především v městech a méně turisticky významných lokalitách riskujete, že když oběd nestihnete do 15.00
hodin, budete se muset spokojit s malou svačinou (snack) v baru.
Nákupy:
Lombardiu proslavilo hedvábí, Prato v Toskánsku textil, z Deruty a Faenzy je nádherná keramika a porcelán, z městečka
Empoli ručně malované nádherné flašky, z Alghera na Sardinii suvenýry z korálů. Při nakupování starožitností si dejte
pozor, protože Italové jsou zručnými mistři a falšovaného uměni. K nejoblíbenějším suvenýrem z Itálie patří oděvy ze
značkových obchodů i lacinějších butiků, obuv, módní doplňky, zlaté a stříbrné šperky, kožené doplňky, keramika a sklo.
Mimořádně oblíbené jsou v Itálii OUTLETY, kde se značkové italské a světové oděvy prodávají se slevami 30-70%.
Jídlo a pití:
Jídlo je pro Italy kořením života. Nic nespojuje italský národ tak, jako láska k dobrému jídlu. Už snídaně jsou pro Italy
určitým rituálem, i když jsou rychlé a velmi jednoduché. Většina Italů se spokojí s cappuccinem vypitým při pultě svého
oblíbeného baru, případně s croissantem. Slané snídaně s vajíčkem, šunkou a sýrem jsou pro ně absolutně
nepochopitelné, co na druhé straně bývá často zdrojem zklamání evropských turistů v italských hotelech. Hlavní jídlo
dne začíná antipastou, což je předkrm. Můžete si vybrat ze studených plátků masa, mořských plodů a různých
zeleninových salátů. První chod se skládá z husté polévky, rizota nebo těstovin. Italové znají až 360 druhů těstovin,
vybírat je zajisté z čeho. Druhý chod tvoří masové nebo rybí jídlo a na závěr nesmí chybět dezert nebo čerstvé ovoce.
Jestliže máte pocit, že tolik chodů nezvládnete, doporučujeme navštívit spaghetterii nebo pizzerii. Italská pizza je tenká
(kromě pravé Neapolské) a výběr náplní je omezený.
Spropitné:
Restaurace automaticky neúčtuje spropitné (tzv. servizio), je nepsaným pravidlem nechat spropitné 7-10% z ceny účtu,
jako projev spokojenosti. Italské restaurace si obvykle účtují i poplatek za přípravu stolu (tzv. coperto). Obvykle si
restaurace účtují pouze jeden z těchto poplatků (výjimkou jsou Benátky). „servizio“ je % z ceny účtu, „coperto“ bývá
účtované na osobu (obvykle 1-1,5 EUR / osobu) Informace o výši je každá restaurace povinná uvést v jídelním lístku
(standardně bývá na prvé nebo poslední straně – častokrát malým písmem).
ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN V RESTAURACÍCH A BARECH:
Předkrm

4,00 -9,00 €

Pivo 0,2 l

2,00 – 4,00 €

I.chod – těstoviny

5,00 – 9,00 €

Přílohy

4,00 – 5,00 €

Hlavní chod – kuřecí maso

9,00 – 10,00 €

Dezert

4,00 – 5,00 €

Hlavní chod – vepřové maso

10,00 – 12,00 €

Pizza

4,50 – 11,00 €

Hlavní chod – hovězí maso

12,00 – 14,00 €

Minerálka 0,2l

0,75 – 1,00 €

Hlavní chod – ryby

10,00 – 16,00 €

Káva Cappuccino

1,80 – 2,50 €

Káva espresso

0,80 -1,30 €

Pohár vína

1,00 – 5,00 €

Ovocná šťáva

3,00 – 4,50 €

Zmrzlina

1,00 – 5,00 €
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ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN V OBCHODECH:
Chléb

1,00 – 1,50 €

Šunka 100 g

1,50 – 1,80 €

Rajčata 1 kg

0,80 – 2,00 €

Mléko

0,50 – 1,50 €

Hovězí maso 1 kg

8,00 – 12,00 €

Brambory 1 kg

0,60 – 2,00 €

Máslo 100 g

1,00 – 2,50 €

Kuře 1 kg

5,00 – 12,00 €

Banány 1 kg

1,10 – 2,00 €

Jogurt

0,30 – 1,30 €

Vepřové maso 1 kg

5,00 – 12,00 €

Pomeranče 1 kg

0,90 – 2,00 €

Vejce 6 ks

0,80 – 2,00 €

Pivo (plechovka)

0,80 €

Minerálka 1 l

0,60 – 0,70 €

Olivový olej 1 l

2,70 – 7,00 €

Sýr (roztíratelný)

2,00 €

Zmrzlina (nanuk)

1,00 – 1,80 €

Coca Cola 1,5 l

1,40 – 1,50 €

Sůl 1 kg

0,15 – 1,00 €

Rýže 1 kg

1,20 – 2,00 €

Pohlednice

0,30 – 0,80 €

Ovoce sezónní 1 kg
Těstoviny 500 g

2,00 €
0,60 – 1,20 €

TELEFONOVÁNÍ:
Při volání do České republiky je potřebné vytočit předvolbu krajiny 00420 + číslo volaného. Při telefonování do Itálie je
potřebné vytočit předvolbu krajiny 0039 + číslo volaného.
ROAMING: klient musí mít aktivovaný u svého operátora, aby se mohl dovolat ze zahraničí a mohl přijímat hlasové a sms
zprávy. Doporučujeme si před cestou ověřit u svého operátora!
Důležitá telefonní čísla v Itálii:
Policie (carabinieri)
112
Nouzové číslo (policie + rychlá záchranná služba + hasiči)
113
Hasiči
115
První pomoc
118
ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY V ITÁLII:
Velvyslanectví ČR v Římě / Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma / Řím
Tel: 0039 06 360 95 71, Nouzová linka: 0039 335 310 450
Konzulární úřady / Consolato Onorario della Repubblica Ceca
Udine
Via San Francesco 34, 33100 Udine
Palermo
Via Enrico Albanese 98, 901139 Palermo
Napoli / Neapol
Corso Umberto I / 275, 80138 Napoli
Milano
Via Giovanni Battista Morgagni 20, 20129 Milano
Genova / Janov
Piazza della Vittoria 6/9A, 16121 Genova
Firenze / Florencie
Via Umberto Maddalena 32r, 50127 Firenze
Cagliari
Piazza della Repubblica 4, 09124 Cagliari
Venezia / Benátky
Cannaregio 3821, 30121 Venezia
Ancona
Via Pastore 17, 60131 Ancona

Tel: 0039 0432509445
Tel: 0039 091336892
Tel: 0039 081268784
Tel: 0039 0287158281
Tel: 0039 0105954574
Tel: 0039 055284454
Tel: 0039 0704525133
Tel: 0039 0412413984
Tel: 0039 0712867794

KREDITNÍ KARTY:
Bankomaty najdete i v malých městech a akceptované jsou všechny hlavní druhy kreditních a debetních karet.
Obchodníci umožňují platit zakoupené zboží přes mobilní terminály.
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PRAKTICKÉ INFORMACE:
Bezpečnost:
Města i pláže plné turistů jsou rájem místních kapsářů, hlavně v čase letních měsíců. Proto je dobré dbát na bezpečnost
a neposkytnout jim příležitost ke krádeži. Cenné předměty si radši uložte do trezorů v hotelech či apartmánech.
Fotoaparáty a kamery nenechávejte bez dozoru a auto si v městech zaparkujte na bezpečných místech nebo do
střežených garáží.
Zdravotnictví:
Při vstupu do Itálie má každý cizinec disponovat zdravotním pojištěním (komerčním, případně Evropským zdravotním
pojištěním – EHIC) Díky kartě EHIC máte právo na poskytnutí zdravotní léčby v členském státě EU za stejných podmínek
jako jeho obyvatelé. To však znamená, že za všechny výkony, které platí obyvatelé daného státu, musíte i vy zaplatit ve
stejné výši. Bezplatná zdravotní pomoc je poskytována jen v urgentních případech ohrožující život a zdraví osob.
V ostatních případech je potřebné uhradit sumu daného zdravotnického zařízení. Kartu EHIC je však možné použít jen ve
státních nemocnicích. Soukromé kliniky tuto kartu neakceptují. Pro snížení potenciálního rizika zbytečných nákladů
doporučujeme našim klientům uzavřít komplexní (komerční) cestovní pojištění, která kryje většinu standardních
pojistných případů na cestách. Zahrnuje pojištění léčebných nákladů, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, storno
poplatky a další. Nabízíme takovéto pojištění od světoznámé pojišťovny ALLIANZ.
Pitná voda:
I když je voda z vodovodu a většiny městských fontán pitná, doporučujeme kupovanou vodu v láhvích. Jestliže je na
vodovodu nápis AQUA NON POTABILE znamená to, že VODA NENÍ PITNÁ.
Elektrické napětí:
Spotřebiče mají zpravidla zástrčku bez ochranného kolíku (například holící stojky, nabíječky k mobilním telefonům),
které je možné do zástrčky připojit. Ostatní spotřebiče musí mít tzv. euro zástrčku. Doporučujeme zakoupit si euro
zástrčku již v ČR nebo na místě pobytu (cca 1,00 – 2,00 €).
Jazyk:
Na severu, je rozšířená znalost německého, francouzského a anglického jazyka. V dalších částech je možné se dohovořit
anglicky. V oblastech méně navštěvovaných turisty se vám může stát, že nenajdete nikoho, kdo bude rozumět anglicky.
Proto není na škodu, když se ještě před Vaší dovolenou naučíte, respektive vezmete si s sebou pár italských frází a
slovíček.
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SLOVNÍČEK:

DOBRÉ RÁNO. DOBRÝ DEN.

Buon giorno.

DOBRÝ VEČER.

Buona sera.

NASHLEDANOU.

Arrivederci.

ANO /NE.

Si / no

PROSÍM (O LASKAVOST)

Per favore.

PROSÍM (PO PODĚKOVÁNÍ)

Prego

DĚKUJEM (PĚKNĚ)

(Molte) grazie

HOVOŘÍTE NĚMECK / ANGLICKY?

Parla tedesco / inglese?

TROCHU, NE MOC.

Un poco, non molto.

NEROZUMÍM.

Non capisco.

NEROZUMÍM PO ITALSKY.

Non parlo italiano.

JAK SE ŘEKNE PO ITALSKY?

Come si dice in italiano?

JAK SE JMENUJE TENTO KOSTEL?

Come si chiama questa cheese?

KDE JE ULICE X / CESTA (DÁLNICE)?

Dové la via X / la strada (l´autostrada)?

VLEVO / VPRAVO

A sinistra / a destra

STÁLE ROVNĚ

Sempre diritto

NAHOŘE / DOLE

Sopra / sotto

KDY OTEVÍRAJÍ?

Quando é apero?

JAK DALEKO?

Quanto é distante?

DNES / VČERA / PŘEDVČÍREM / ZÍTRA

Oggi / ieri / l´altro ieri, / domani

RÁD BYCH, JSEM….

Vorrei avere…..

CO TO STOJÍ?

Quanto costa?

KDE JE TOALETA?

Dove si trovano i gabinetti?

KDE NAJDU LÉKAŘE / ZUBNÍHO LÉKAŘE

Dove sta un medico / denista?

KDE NAJDU NEMOCNICI / LÉKÁRNU?

Dove sta un ospedale / farmacia?

PRVNÍ POMOC.

Pronto soccorso.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci

TĚSTOVINY

Pasta

CHLÉB

Pane

RYBY

Pesce

MASO

Carne

MÁSLO

Burro

SŮL

Sale

SÝR

Formaggio

KUŘECÍ MASO

Pollo

VAJÍČKA

Uova

ZMRZLINA

Gelato
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6 mýtů o ITÁLII:
Itálie má špinavé moře:
Bohužel tento mýtus je ještě stále v ČR dost rozšířený, i když jeho původ je lehko zdůvodnitelný. Od roku 1989, kdy se
otevřeli hranice do západní Evropy, začali Češi hodně cestovat na sever Itálie, které bylo pro naše klienty nejblíže a
zároveň cenově dostupné. Když většina z náš porovná moře s průzračným mořem skalnatého pobřeží na chorvatské
straně Jadranu, bylo samozřejmé, že Itálie z tohoto testu vyjde s méně povzbudivým výsledkem. Avšak našimi turisty
nejvíc navštěvovaná oblast, která se táhne od Lignana po Rimini a tvoří pás pobřeží dlouhé cca 500 km, je právě nejvíce
navštěvovanou krajinou turisty a jemný písek se čeří a tím vypadá, že moře je špinavé. Letoviska se o pláže starají
dennodenně, bohužel s návalem turistů v oblíbených letoviscích severní Itálie, nelze vyloučit občasný nepořádek.
Faktem je, že italské pobřeží, dlouhé více než 7300 km nabízí neuvěřitelné množství romantických zátok a zálivů,
dramatických skalnatých útesů, ale i nádherných pláží s bílým pískem a křišťálovým mořem, které často dokáže
konkurovat i Karibiku. Jestliže chcete poznat krásné pláže, doporučujeme Vám navštívit regiony Kalábrie, Kampánie
nebo některých z ostrovů.
Itálie – to je masová turistika s přeplněnými plážemi a vyrovnanými řadami slunečníků
Tento mýtus vznikl přesně ze stejným důvodů jako mýtus předešlý. Je pravda, že sever Itálie má turistický ruch a
infrastrukturu na takové úrovni, že většina letovisek má dost masový ráz. Na druhé straně, živá střediska s množstvím
obchodů a rušný noční život je přesně to, co mnoho z nás od dovolené očekávají. Avšak pokud toužíte po nedotknuté
přírodě a průzračném moři, po místech, kde domací obyvatelstvo je stále ve většině a kde máte možnost poznat pravou
italskou kulturu, neváhejte vyměnit pohodlnou cestu na sever Itálie za dobrodružnější cestu na jih. Odměnou Vám bude
nezapomenutelné dny na místech, které krásu nedokáže dostatečně popsat žádný turistický průvodce.
Itálie je „okoukaná“
Pokud tak soudíte proto, že jste navštívili hlavně sever Itálie, dovolte nám poopravit váš názor. Můžete se to zdát
neuvěřitelné, ale to co my dnes se samozřejmostí nazýváme „Itálie“, za čas našich prarodičů ještě vůbec neexistovalo.
Itálie byla sjednocená až v roce 1861. Území dnešní Itálie je víc než 5krát větší jak ČR. Je to mimořádně různorodá krajina
plná protikladů. Tvoří ho 20 regionů, které však mají úplně rozdílnou historii, kulturu, klima, přírodní podmínky i životní
úroveň. Jediné co jich spojuje je jakýsi společný italský jazyk, i když i ten má tolik podob, že seveřani vůbec nerozumí
italštině, kterou se mluví například v Neapoli. Jednotný italský národ je proto vlastně neexistující pojem. Většina Italů cítí
svou velkou náklonost se svým regionem, než s krajinou jako celkem. Nejmarkantnější je rozdíl mezi severem a jihem.
Jsou to dvě kulturně, ekonomicky a psychologicky úplně odlišné oblasti. Sever patří k nejrozvinutějším průmyslovým
oblastem na světe a jeho „metropole“ Miláno je moderním evropským velkoměstem, naproti tomu jih patří mezi
ekonomicky nejzaostalejší kraje v Evropě. Itálie to je vlastně několik kraji v jedné krajině, a pokud nepoznáte i jeho jižní
tvář, Váš obraz o něm nemůže být komplexní. A mimochodem, garantujeme Vám, čím víc ho budete poznávat, tím víc
vás bude překvapovat.
Italové jsou lenivý
Firma, pro kterou pracujete Vás pověří telefonátem s italským dodavatelem. Plný elánu se rozhodnete vybavit tuto
banální záležitost s čerstvou hlavou, hned při příchodu do práce o 7:00 hodině. Bohužel, na druhé straně nikdo není.
V průběhu následující hodny se o to pokoušíte ještě několikrát. Se stejným výsledem. Po těchto neúspěšných pokusech
se pustíte do plnění jiných pracovních úloh. Po půl druhé odpoledne, povzbuzení dobrým obědem se znovu odhodláte
k zahraničnímu telefonátu, tentokrát s přesvědčením nevzdat to do poslední chvíle. Až do Vašeho odchodu o půl čtvrté
se bezúspěšně pokoušíte splnit tento úkol. Zdá se, že je to nezvládnutelný úkol, aby jste nakonec dali za pravdu všem
„zkušenějším“ kolegům, kteří tvrdí, že Italové jsou lenivý a nic nedělají. Samozřejmě, v Itálii najdete dostatek lidí, pro
který je hlavní náplní dne popíjet presso na náměstí (čím jižněji tím je jich víc). Avšak většina obyvatelstva, stejně jako u
nás dodržuje 8hodinový pracovní čas, i když i ten obvykle vůbec není stejný s tím našim. Italové začínají pracovat až
okolo deváté ranní. V rozmezí mezi jednou až pátou hodnou odpolední (v závislosti na regionu) si vychutnávají
dvojhodinovou siestu tradičně spojenou s obědem v rodinném kruhu. Po siestě se opět vracejí do práce, odkud
odcházejí až kolem osmé hodiny večer.
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Italové neumějí řídit
I když řízení v Itálii vám může zpočátku připomínat zkušební jízdu na Grand Prix, Italové mají překvapivě nízkou
nehodovost a to, co nejprve vypadá jako hazard, se stane „vysoko sofistikovanou formou umění“ Italové patří mezi
nejzručnější, nejpohotovější, i když se to tak nezdá, nejohleduplnějšími řidiči vůbec. To však nemá nic společného
s rychlostí jízdy nebo způsobem manévrování, který se nám může zdát přinejmenším neobvyklým. Když si však osvojíte
několik základních pravidel, jízda v itálii může být příjemným dobrodružstvím. Italové dodržují minimální odstup a snaží
se využít každý volný prostor, centimetr je stejně dobrý jako kilometr. Napříč tomu však mají dokonalý přehled o
ostatních řidičích, takže pokud nezpanikaříte a nezměníte náhle směr či rychlost jízdy, nic Vám nehrozí. TO stejné platí
pro chodce. S tvrzením „málem mě srazil“ tu nepochodíte. Najít parkovací místo ve městě je občas problém, auta tu
proto najdete zaparkované i vedle sebe nebo dokonce na středové dělicí čáře. Úplnou lahůdkou jsou pro cizince značky
a značení cest. Neznalost italského jazyka Vám na velké překvapení tisíců turistů a policie umožní vstup do zakázaných
pěších zón, můžete se tak dokonce ocitnout přímo na náměstí před galerií Uffizi. Cesty mají mnoho křižovatek ve tvaru
„Y“, avšak bez předcházejícího upozornění, kam která vede. Buďte proto připraveni zastavit před křižovatkou „Y“, až
dokud se nezorientujete, kterým směrem se chcete vydat (navzdory troubení klaksonů nebudete žádnou raritou) A na
závěr italská definice zlomky sekundy“ „Časový úsek mezi probliknutím semaforu na zelenou a zatroubením řidiče stojící
za Vámi“.
Proč Itálie, když za stejné peníze můžete letět letecky do Egypta
Každá krajina má svoje kouzlo, Nepochybně, Egypt či jiné krajiny jsou pro nás lákavou výzvou poznat novou, pro nás tak
rozdílnou kulturu za relativně málo peněz. Je pravda, že potenciální hrozbou teroristických útoků způsobila útlum zájmu
o tyto destinace všude ve světe a tím i snížení cen. A tak se Egypt nebo Tunis stali dostupnou i pro širokou českou
veřejnost. Navíc, každý z nás má okolo sebe dostatek sousedů, kolegů či přátel, kteří vždy dostanou neodolatelnou chuť
si popovídat „kde jste byli na dovolené?“ odpovídat „v Itálii“, není právě odpověď, od které by Vaší známí odpověděli
závistí…. Důvod je opět neslavná pověst masového turistického průmyslu na severu. Zkuste však „Itálii“ nahradit
čarovnými slovíčky „Gargáno, Salentinský poloostrov, Kalábrie, Kampánie, ostrov Ischia….“ a výsledkem budete mile
překvapený (snad i proto, že většina vašich známých ani netuší, kde to je, ale stydí se to přiznat). Pro dokonalý efekt
zkuste jen tak mimochodem podotknout, že v Ligurii tráví dovolenou i Tom Cruise, na Apulii Geri Halliwell, v Kalábrii
Sarah Jessica Parker či Celine Dion. Na Kampánii mají svoje luxusní vily i celebrity jako Sir Elton John či Sophia Loren.
Amalfské pobřeží na Kampánii je už po století považováno za nejromantičtější a nejluxusnější místo v Evropě pro
svatební cestu, co si na vlastní kůži ročně vyzkouší několik desítek celebrit z celého světa. Když je Itálie dost dobrá pro
ně, tak proč by nemělo být i pro Vás.
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INFORMACE O SYSTÉMU DROZD – MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR:

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD)
umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném
základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně
organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných emailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité
informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.
Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jeho
obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvoření nové registrace“.
WEB:

http://drozd.mzv.cz/
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