Důležité informace
Cestovní doklady
Občané ČR potřebují pro vstup do Itálie platný cestovní pas, po vstupu ČR do EU postačí občanský průkaz vydaný po roce 2001 (s čtecí zónou). Děti do 15 let (bez vlastního dokladu) musí být zapsány v pase
rodičů. Platnost nejméně 6 měsíců od vstupu do Itálie. Při pobytu do 3 měsíců není potřebné vízum. Pro řidiče jsou povinné mezinárodní řidičský průkaz (vystaví na počkání dopravní inspektorát) a mezinárodní
pojišťovací karta (ZELENÁ KARTA).
Diplomatické zastoupení České republiky
Velvyslanectví - Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 332, 00192 Roma
tel.: 00390 - 6 - 3244459, fax: 3244466
Konzulární jednatelství v Benátkách (cca 15/06 - 15/09)
Agenzia Consolare della Repubblica Ceca
San Marco 1583/A, Corte Contarino 30123 Venezia
Tel.: 00390 - 41 - 5210383, fax: 5210319
PLATEBNÍ PROSTŘEDKY
Platnou měnou je Euro - €. Orientační kurz je 1 € = cca 28,50 Kč. Bankovky Euro jsou v nominální hodnotě 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5. Doporučujeme vyměnit peníze před odjezdem, protože v některých
směnárnách Vám sice vymění i české koruny, kurs je ale dosti nevýhodný. Jsou přijímány mezinárodní platební karty, cestovní šeky a eurošeky. V celé Itálii je dostatek bankomatů.
Informace pro řidiče
RAKOUSKO
Při průjezdu Rakouskem je nutno mít dálniční známku. Pokud jedete na 1 týden, stačí známka desetidenní (cca 278 Kč/ € 7,6). Pokud jedete na pobyt delší, je nutno zakoupit známku 2 měsíční (za 780 Kč/ €
21,8), nebo 2 desetidenní. Pokuta za jízdu bez známky je € 100,- Poplatek za průjezd Brennerem je € 8,-.
Orientační cena PHM
€ 1,05 - 1,2 / 1 litr/ Natural 95.
ITÁLIE
Aktuální cenu dálničního úseku, kterým chcete projíždět, můžete vypočítat s pomocí naší webové stránky www.ludor.cz, kde najdete odkaz na italskou dálniční síť.
Orientační dálniční poplatky
Z Brenner - Venezia € 18,00 • Rimini € 23,60 • Ancona € 28,90 • San Benedetto € 32,70 • Poggio Imperiale (Gargáno) € 42,70 • Salerno € 47,60 • Roma € 36,10 • Livorno € 28,40 • Firenze € 23,80 • La Spezia €
27,90 • Pietra Ligure € 29,70 • Rovereto € 9,00
Z Tarvisio - Venezia € 10,10 • Rimini € 22,40 • Ancona € 27,30 • San Benedetto € 31,10 • Poggio Imperiale (Gargáno) € 41,00 • Salerno € 46,80 • Roma € 35,30 • Livorno € 27,70 • Firenze € 23,10 • La Spezia €
30,90 • Pietra Ligure € 32,80 • Rovereto € 19,40
Orientační cena PHM
€ 1,1 - 1,3 / 1 litr/ Natural 95 („senza piombo”).
Alkohol za volantem se trestá pokutou a odebráním řidičského průkazu. Hranice obsahu alkoholu v krvi je 0,5 promile. Děti do 12 let se přepravují v zajištěných sedadlech (sedačky). Používání bezpečnostních
pásů na všech sedadlech je povinné.
Povolená rychlost
uzavřené osady - 50 km/h • mimo osady - 90 km/h • osobni vozidla s přívěsem - 80 km/h • dálnice: nad 1000 cm3 - 130 km/h • dálnice: s přívěsem - 100 km/h • dálnice: pod 1000 cm3 - 110 km/h
Telefonování / pošta
Telefonní automaty jsou na karty (k dostání v TABACCHI). Při telefonování do ČR je výhodnější volat až po 22 hodině večer - levnější tarif. Předvolba do ČR je 00420 + číslo volaného.
Důležitá telefonní čísla
POLICIE 112
POŽÁR 115
POMOC NA CESTÁCH 116
POHOTOVOST A VŠECHNY NÁHLÉ NEHODY 113
Pohlednice stojí € 0,15, známka € 0,42. Jestliže kupujete pohlednice, kupte si zároveň i známky, protože většina obchodníků Vám samotné známky neprodá. Poštu můžete vhodit do červených schránek s
nápisem POSTA.
Nákupy
Obchody jsou otevřeny od 9 do 12.30 a od 16 do 23 hodiny (dle sezóny). Kůže, obuv a průmyslové zboží se prodává i na trzích. Výhodnější nákupy pořídíte v tzv. diskontních prodejnách, které se nacházejí
zpravidla na okraji letovisek a městeček. Ovoce lze výhodně koupit ve velkých stáncích na okraji středisek.
Pláže
Většina italských pláží je písečných, v některých oblastech jsou pláže štěrkopískové nebo z malých oblázků, příp. skalnaté. Velmi obecně lze říci, že Jadranské pobřeží je tvořeno převážně širokými písečnými
plážemi, jižní část Itálie je hornatá a jsou zde pláže písečné se skalnatými úseky vhodnými k potápění. Západní pobřeží a Ligurská riviéra mají členité a velmi zajímavé pobřeží a pláže písečné, štěrkové i skalnaté
a patří k nejkrásnějším částem Itálie (proto i ceny ubytování jsou vyšší než na pobřeží východním).
Většina pláží v Itálii je vybavena tzv. plážovým servisem - tzn. slunečníky a lehátky - které je možné si na místě za poplatek pronajmout (příp. jsou zahrnuty v ceně pobytu - viz jednotlivé ubytovací kapacity). Pod
pojmem plážový servis se rozumí slunečník a dvě lehátka, v ceně jsou obvykle také kabinky a WC a sprcha. Nezaplatíte-li si tuto službu, není možno tuto službu používat - zpravidla však můžete použít část pláže
před slunečníky směrem k moři (zde ale obvykle nelze použít vlastních slunečníků) nebo lze využít část volné pláže, která se nachází v každém místě (lze použít i vlastní slunečník). Upozorňujeme však, že v
některých místech se volná pláž nachází jen na okraji letoviska a tudíž vzdálenost od ubytování může být i několik stovek metrů. Ojediněle se také platí za vstup na placenou pláž (i když nevyužijete plážového
servisu).
Orientační ceny plážového servisu od € 60,- / týden (poslední řada), směrem k moři se ceny zvyšují. Některé hotely příp. apartmánové rezidence poskytují slevy na plážový servis - doporučujeme informovat se
na místě.

