
Z DŮVODU USNESENÍ VLÁDY Č. 211 ZE DNE 14.03. 

 JSME BYLI NUCENI UZAVŘÍT NAŠE KANCELÁŘE. 

TOTO NAŘÍZENI JE AKTUÁLNĚ PLATNÉ DO 24. BŘEZNA 2020. 

Vážení zákazníci,  

v návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky dochází k dočasnému uzavření 
našich poboček na adrese Česká ulice č 44 a V. Volfa 19 v Českých Budějovicích. 
Usnesení vlády automaticky nevede k uzavření provozovny u všech služeb,              
ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé. Kontaktujte nás prosím 
tedy přednostně e-mailem. 

Služby a zákaznickou podporu nadále poskytujeme, i když momentálně v omezeném 
režimu. Zároveň Vás žádáme o trpělivost, celá tato situace je pro nás všechny nová    
a mimořádná a mění se každým dnem. 

Vzhledem k prohlášení vlády České republiky jsme také nuceni zrušit všechny zájezdy 
a jednodenní výlety v období 12. 03. na 30 dní (tj. do 12. 04. 2020). Pokud v tomto 
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Pobočka e-mail telefon omezený telefonický kontakt

Česká 44 ceska@ckmaj.cz 387 318 420 po – pá 09.00 – 13.30 hodin

V. Volfa 19 ckmaj@ckmaj.cz 385 514 488 po – pá 08.30 – 13.30 hodin

cepova@ckmaj.cz 602 370 665 
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termínu máte s naší CK cestovat, zašleme Vám e-mail s dalším postupem nebo Vás 
budeme kontaktovat telefonicky. Máte-li zakoupen zájezd naším prostřednictvím        
u jiné cestovní kanceláře, bude Vás tato CK sama kontaktovat.  

Pokud je Váš zájezd nebo jednodenní výlet naplánován na období po 12. 04. 2020, 
naše CK tyto akce neruší a bude se řídit i nadále dalším případným nařízením vlády. 
Pokud budete chtít zájezdy v tomto období zrušit Vy, vztahují se na ně Všeobecné 
podmínky a storno poplatky, které jsou v podmínkách uvedeny. 


