LETECKÝ POBYTOVÝ zájezd do Řecka Olympská riviéra – letovisko LEPTOKÁRIE
TERMÍN : 02. 06. – 09. 06. 2019 (22. 09. – 29. 09. 2019) 7 nocí / 8 dní
Doprava: letecky z Prahy (předpokládaný odlet ve 12:40 hod., předpokládaný přílet v 17:40 hod.)
Stravování: cenová nabídka je bez stravy, lze zajistit stravování v taverně za příplatek 390,- Kč/polopenze/os./den
Ubytování: penzion Billis Margareta (cca 150 m od centra letoviska)
CENA: 9 647,- Kč / osoba pro členy programu a rodinné příslušníky (katalogová cena 11 349,- Kč/os.)
1. dítě 2 – 12 let 9 990,- Kč, 2. dítě 2 – 12 let 7 490,- Kč, dítě do 2 let zdarma (hradí jen poplatek ve výši
1.000 Kč), DĚTSKÉ CENY platí při doprovodu dvou plně platících osob.
PENZION BILLIS MARGARETA
Rodinný penzion
polopenze nebo beze stravy | vzdálenost - od moře: 500 m, do centra: 150 m, na letiště: 120 km I Řecko ›
Olympská riviéra › Leptokárie
KAPACITA:
• třílůžkové garsoniéry s možností přistýlky, s balkónem či teráskou
• čtyřlůžková garsoniéra s možností přistýlky, terasa s pergolou
• rodinný byt s prostornou terasou: skládá se ze dvou samostatných bytů (2lůžkový + 3lůžkový) se společnou
terasou a společnou vstupní předsíní. Každý byt má svůj samostatný vchod z předsíně.
Dvoulůžkový byt s velkým, plně vybaveným kuchyňským koutem (trouba s varnou čtyř ploténkovou deskou,
mikrovlnná trouba, mrazák, lednice), samostatná koupelna s WC a samostatný vchod.
Třílůžkový byt s kuchyňským koutem (elektrický dvou vařič, varná konvice, lednice), samostatná koupelna s WC a
samostatný vchod. Společná prostorná terasa s TV, pohovkou a posezením.
DOSTATEK SOUKROMÍ - IDEÁLNÍ PRO PARTU LIDÍ, RODINU S DĚTMI, NEBO PŘÁTELE!
Příplatek za rodinný byt 600,-Kč/noc.
Konečná cena zájezdu zahrnuje: zpáteční letenku Praha - Thessaloniki - Praha (zajišťuje Travel
Service a.s.),letištní, bezpečnostní poplatky ve výši 938,-Kč a palivový příplatek 0,-Kč/osobu, uvedený ke dni
17.9.2018 a dále související služby zájezdů, tj. zahraniční transfery včetně doprovodu, ubytování v
garsoniéře v Leptokárii, stravu - dle zakoupení, služby delegáta v místě pobytu, smluvní pojištění CK ve
znění zákona 159/99 Sb. (UNION pojišťovna a.s.) a DPH. Cena dále zahrnuje: TV, větráky, klimatizaci, stravu
- dle zakoupení, Wi-Fi, využití grilu, altánu v zahradě a závěrečný úklid. Fakultativní služby: cestovní
pojištění, strava, přistýlka 150,- Kč/noc, neobsazené lůžko za 350,- Kč/osoba/noc, transfer z/na letiště
Václava Havla Praha. UPOZORNĚNÍ: Doplatek palivového příplatku, emisního příplatku, tax a zvýšení
referenčního kurzu USD, je vybírán na základě informací od letecké společnosti Travel Service, a.s. a to 28
dní před odletem. POBYTOVÁ TAXA: 0,5 Euro/pokoj/den - hradí se v místě pobytu
Nabídka je platná od 15. 1. 2019 do 1. 6. 2019 nebo do vyprodání volných kapacit či vypsání jiné
nabídky.

