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ORGANIZACE ZÁJEZDOVÝCH AUTOBUSŮ
PRO SKUPINOVOU TURISTIKU OD 1. 6. 2019
MANUÁL PRO AUTOBUSOVÉ DOPRAVCE
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Děkujeme, že jste se rozhodli přijet se svými hosty do Českého Krumlova! Těší nás Váš zájem o návštěvu našeho historického města, a protože chceme, abyste spolu s Vašimi hosty prožili v Českém Krumlově
krásný pobyt bez jakýchkoli komplikací, připravili jsme pro Vás následující důležité informace, které Vám umožní přivézt své hosty rychle,
pohodlně a bezproblémově do plánovaného cíle cesty.
Český Krumlov Tourism
Náměstí Svornosti 2, CZ – 381 01 Český Krumlov
Tel. + 420 380 704 628-9, destination@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.info, www.busparking.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Na území města Český Krumlov platí zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo vyhrazená výstupní a nástupní místa
BUS-STOP a současně zákaz parkování zájezdových autobusů mimo vyhrazená parkoviště P-BUS.
Na území města Český Krumlov platí rovněž zákaz vjezdu
do pěší zóny. Tyto zóny jsou označeny dopravními značkami.
Zákaz zastavení, zákaz parkování i zákaz vjezdu je nutné striktně
dodržovat. Upozorňujeme, že se provádějí zesílené kontroly a případné nedodržení bude pokutováno.
Upozorňujeme, že před příjezdem zájezdových autobusů do Českého
Krumlova je nutné vjezd na BUS-STOP rezervovat prostřednictvím online systému na www.busparking.cz. Pro každý zájezdový autobus tak
lze objednat časový slot pro vjezd na BUS-STOP. Každý vjezd bude od
1. 6. 2019 zpoplatněn částkou 625 Kč / 25 €. Tzn. pro výstup a následný
nástup klientů na terminálu je třeba počítat s celkovou částkou 1.250 Kč
/ 50 €. On-line rezervace umožňuje navíc uplatnit slevu ve výši 50 %
z parkovného na parkovišti P-BUS Chvalšinská 242 - platí do vyčerpání
kapacity parkoviště. Rezervační systém bude spuštěn 1. 5. 2019. Více informací ke zpoplatněnému terminálu BUS-STOP naleznete níže.
Pro odstavení prázdného autobusu jsou určena parkoviště P-BUS, která se
nacházejí v okrajových částech města. Na těchto parkovištích bude umožněno vyložení a naložení zavazadel hostů pro odvoz shuttle/taxi do hotelu.
Na všech příjezdových cestách do Českého Krumlova je instalován naváděcí systém, který dovede řidiče autobusu na výstupní a nástupní terminál BUS-STOP a poté na vyhrazené parkoviště autobusů P-BUS.
VÝSTUPNÍ A NÁSTUPNÍ TERMINÁL BUS-STOP
BUS-STOP A: POUZE ON-LINE REZERVACE
l terminál je v celoročním nonstop provozu
l adresa: Chvalšinská ulice 4 (silnice I/39 Volary - Č. Budějovice)
l terminál slouží pouze pro vystupování a nastupování hostů,
neprodleně po vystoupení je nutné s autobusem odjet na odstavné
parkoviště P-BUS. V případě nedodržení tohoto pravidla hrozí pokuta
ze strany Městské policie či Policie ČR
l terminál lze využít POUZE po předchozí on-line rezervaci na
www.busparking.cz - rezervace je možná nejpozději 30 minut
před plánovaným využitím terminálu, platba předem
prostřednictvím on-line systému
l maximální doba zastavení autobusu je 20 minut
l terminál bude vybaven automatickým závorovým systémem
l cena za využití terminálu - pouze s on-line rezervací:
625 Kč / 1 vjezd (25 € / 1 vjezd).
Vjezd zájezdových autobusů přivážejících hosty na vícedenní pobyt bude
cenově zvýhodněn. Kompletní ceník je k dispozici na ww.busparking.cz.
l na terminálu není možné vyložení a naložení zavazadel hostů pro odvoz
shuttle/taxi do hotelu. Toto bude možné na parkovišti P-BUS Chvalšinská 242
l veřejné bezbariérové WC zdarma - 150 m - 2 min - parkoviště P1
(Jelení zahrada)
l WIFI zdarma

BUS-STOP B
l terminál je v celoročním nonstop provozu
l adresa: Chvalšinská ulice BUS-STOP (silnice I/39 Č. Budějovice - Volary)
l terminál slouží pouze pro vystupování a nastupování hostů,
neprodleně po vystoupení je nutné s autobusem odjet
na odstavné parkoviště P-BUS. V případě nedodržení tohoto
pravidla hrozí pokuta ze strany Městské policie či Policie ČR
l terminál lze využít po předchozí on-line rezervaci na
www.busparking.cz - rezervace je možná nejpozději
30 minut před plánovaným využitím
terminálu, platba předem prostřednictvím on-line systému
l terminál lze využít i bez předchozí on-line rezervace
- na místě možnost platby platební kartou nebo hotově (Kč, €)
l maximální doba zastavení autobusu je 20 minut
l terminál bude vybaven automatickým závorovým systémem
l cena za využití terminálu:
l cena při on-line rezervaci: 625 Kč / 1 vjezd (25 € / 1 vjezd)
l cena při platbě na místě: 750 Kč / 1 vjezd (30 € / 1 vjezd)
l Vjezd zájezdových autobusů přivážející hosty na vícedenní pobyt bude
cenově zvýhodněn. Kompletní ceník je k dispozici na www.busparking.cz.
l na terminálu není možné vyložení a naložení zavazadel hostů pro
odvoz shuttle/taxi do hotelu. Toto bude možné na parkovišti P-BUS
Chvalšinská 242
l WC zdarma
l WIFI zdarma
PARKOVIŠTĚ AUTOBUSŮ P- BUS
Centrální P-BUS Chvalšinská
l parkoviště je v celoročním non-stop provozu
(300 m od výstupního a nástupního terminálu BUS-STOP)
l adresa: Chvalšinská 242, Český Krumlov
(silnice I/39 Č. Budějovice - Volary)
l zpoplatněné parkování dle platného ceníku na www.busparking.cz.
Autobusy, které využily vjezd na výstupní a nástupní místo
BUS-STOP s předchozí on-line rezervací, budou moci uplatnit
slevu ve výši 50 % z parkovného na parkovišti P-BUS Chvalšinská
242. Platí do vyčerpání kapacity parkoviště.
l možnost platby platební kartou nebo hotově (Kč, €)
l v ceně parkování:
- zázemí pro řidiče - odpočinková místnost s TV, automat
na horké nápoje, kuchyňka, WC, sprcha, WiFi zdarma
- servis pro autobusy - myčka, úklid, čerpací stanice,
technický servis - opravna, pneuservis
V případě naplnění kapacity centrálního P-BUS Chvalšinská je k dispozici
soukromé parkoviště pro autobusy v Kaplické ulici 623.
Mapa organizace zájezdových autobusů v Českém Krumlově
PARTNER PRO PLÁNOVÁNÍ POBYTU V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Infocentrum Český Krumlov
Náměstí Svornosti 2, CZ – 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 622-3, E-mail: info@ckrumlov.info
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
policie: 158, městská policie: 156; +420 380 766 308
hasiči: 150, záchranná služba: 155, nemocnice: +420 380 761 911
pohotovost: +420 380 717 646
BUSPARKING: +420 380 711 190
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