
 - 1 x ubytování v hotelu se snídaní

 - doprava luxusním busem do Benátek a zpět

 - průvodce

 - pojištění léčebných výloh a storna

 -  povinný poplatek za pobyt na lodi 10 Eur/osobu/noc-platba na lodi
 -  individuální nápoje na lodi, fakultat. vstupné cca 20 Eur

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

(POČET MÍST V ZÁJEZDU JE OMEZEN V ZÁVISLOSTI NA POČTU POTVRZENÝCH KAJUT)

zájemci o sepsání CS  hlásí u  - p. IVANY DOVHUNOVÉ  tel. 725 512 153, 

e-mail : ca.ivanadovhunova@seznam.cz

Důležitá upozornění : 

 - všichni účastníci musí mít cestovní pas platný ještě 6 měsíců po vylodění(NE tzv.rychlopas)

 - konzumace a poplatky na lodi je lepší platit prostřednictvím dostatečně kryté platební karty, 

   popř. v hotovosti (komplikovanější způsob)

 - možnost objednání nápojových balíčků (viz druhá stránka-záložka) a jejich úhrada ihned

   (výhodnější) nebo na lodi + 15% k ceně

Plavba lodí po Jaderském moři s výlety 

6 DENNÍ  POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

TERMÍN : 14. 4. 2020 – 19. 4. 2020

    nápojů (pouze v bufetové restauraci, káva, čaj, voda, někde "post mix" nápojů)

 - zákonné pojištění CK Teplická rekrea, s.r.o., proti úpadku

kajuta vnitřní bez okna: 11 000,- Kč/os.

 - 3 x ubytování na lodi MSC Muzika s plnou penzí, ale s omezenou konzumací

2. den – ráno příjezd do Bologni celodenní prohlídka města, odjezd na ubytování v hotelu

Cena neobsahuje:

Program :
1. den – odjezd  ve večerních hodinách, přejezd do Itálie

3. den – snídaně a přejezd do přístavu v Benátkách, nalodění, oběd na lodi,

4. den – v 8 hod připlutí do Chorvatska - město Split, snídaně na lodi,  volný pobyt ve Splitu,

úhradu lze realizovat - v hotovosti,převodem na BÚ CK,prostřednictvím Cafeterie (po domluvě)

              ve 13 hod odplutí zpět do Benátek - volný pobyt na lodi, večeře

6. den – snídaně a připlutí do Benátek v 8 hod, vylodění, cesta busem zpět do ČR

              návrat do ČR ve večerních hodinách

VZHLEDEM K NUTNÉ REZERVACI KAJUT, CO NEJDŘÍVE

 - PŘI SEPSÁNÍ CESTOVNÍ SMLOUVY JE SPLATNÁ NEVRATNÁ ZÁLOHA 2 500 Kč/OSOBA

Cena obsahuje:

CELKOVÁ CENA: při výběru kajut je rozhodující rychlost přihlášení (omezené množství 

jednotlivých druhů kajut)

dítě do věku 17,99 do dne odjezdu na přistýlce s 2 dosp. osobami v kajutě 6 600,- Kč

kajuta s oknem: 12 700,- Kč/os.
kajuta s balkonem: 14 800,- Kč/os.

 -  ÚHRADA DOPLATKU ZÁJEZDU NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2020!

             oběd možný na lodi, v 18 hod odplutí do Černé Hory, volno a zábava a  večeře na lodi

5. den – připlutí do Černé Hory - město Kotor, snídaně, prohlídka města a oběd na lodi,

             (dle časového prostoru - individuální prohlídka Benátek) v 17 hod odplutí

 - DRUHÁ NEVRATNÁ ZÁLOHA 3 500,-Kč/osoba JE SPLATNÁ DO 31.10.2019


