
 - 1 x ubytování v hotelu s polopenzí v Barceloně (večeře bez nápojů)

 - doprava luxusním busem do Janova a z Barcelony 

 - průvodce

 -  povinný poplatek za pobyt na lodi  9Eur/osobu/noc-platba na lodi

 -  individuální nápoje na lodi, u večeře v hotelu, fakultativní vstupné 

              představení zpívajících fontán,  návrat do hotelu v pozdních hodinách

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

CO NEJDŘÍVE, NEJPOZDĚJI DO 31.1.2016

Hlaste se u p. Paulíkové na tel. : 5145

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 ihned(výhodnější) nebo na lodi + 15% k ceně

vedení společnosti  PRODECO, a.s. 

společně s odborovou organizací 

   pořádají již 11. poznávací zájezd

         tentokrát hodně lukrativní, a to:

Plavba lodí po Středozemním moři s výlety 

                            7 DENNÍ  POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

TERMÍN : 19. 4. 2016 – 25. 4. 2016

CELKOVÁ CENA 10 200,-Kč                                   (příspěvek   2.750,-Kč)

CENA  PRO  ODBORÁŘE  7.450,- Kč   A  JEDNOHO  RODINNÉHO  PŘÍSLUŠNÍKA   7.450,-Kč

Cena obsahuje :
 - 3 x ubytování na lodi MSC Fantasia s plnou penzí, ale s omezenou 

    konzumací nápojů (upřesnění individuálně pro vážné zájemce o zájezd)

 - pojištění léčebných výloh a storna

 - zákonné pojištění CK proti úpadku

 - skladba a rozmístění kajut zcela v režii CK

Cena neobsahuje:

Program :
1. den – odjezd  v odpoledních hodinách, přejezd do Itálie

2. den – příjezd do přístavu v Janově,nalodění,oběd na lodi,prohlídka Janova, v 18hod odplutí

3. den – v 8hod připlutí na ostrov Korsika, snídaně na lodi, pěší procházka po Ajacciu, 

               ve 14hod odplutí na ostrov Mallorca, volno a zábava na lodi, večeře na lodi

4. den – snídaně a pobyt na lodi, oběd, připlutí na Mallorcu ve 14hod, přesun pěšky do centra

VZHLEDEM K NUTNÉ REZERVACI KAJUT,

ÚHRADA ZÁJEZDU DO 15. 2. 2016 !

              hl.města ostrova Palma de Mallorca, večeře na lodi, odplutí ve 23hod

5. den – snídaně a připlutí do Barcelony v 8hod, vylodění, okružní jízda busem po  městě,

             dále pěší procházka a osobní volno, ubytování v hotelu, večeře, odjezd na slavné

6. den –- snídaně, osobní volno v Barceloně a cca ve 13hod odjezd zpět do ČR-NON STOP

7. den – příjezd do ČR cca v poledních hodinách


