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Nabídka autobusového zájezdu
Lago di Garda a Verona
Termín:
Klient:

23. - 26.5. 2019
obec Žďárec

Noční odjezd, 24.00
1 den, čtvrtek
výjezd lanovkou na Monte Baldo, krátká procházka na vyhlídku Cima Malcesine, sjezd, prohlídka města, odjezd
na ubytování. Lanovka skupinová zpáteční 15 E (letos).
2 den, pátek
návštěva zábavního parku Gardaland nebo návštěva termálního komplexu - bazény + zahrada - Vila dei Cedri.
3 den, sobota
Lazise, prohlídka města, lodí do Sirmione. Zde prohlídka města (staré Catulovy lázně, Scaligerský hrad, staré
uličky,..)
odjezd busem na ubytování
4 den, neděle
- odjezd do Verony, prohlídka města (cca 5 hod), odjezd do ČR
příjezd do místa cca 24:00 hod.

Kolik to bude stát
1) Hotel Krystal 3*
Ubytování ve 3* hotelu, polopenze
6 000 Kč na osobu
2) Ubytování v kempu
mobilhomy, s vlastním sociálním vybavením, polopenze.
5 400 Kč na osobu
Děti do 9 let: sleva 750 Kč
Minimální počet 45 platících osob, každá 21 osoba zdarma.
Cena zahrnuje
 autobusovou dopravu plně vybaveným autokarem - dvd, wc, klimatizace, kávovar, mikrofon
 služby profesionálního průvodce
 3 x nocleh v dané kategorii se snídaní
 večeře
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cestovní pojištění účastníků, UNION včetně storna zájezdu
zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
časopisy v autobusech
mapy, informační materiály, tištěný program zájezdu atd.

Cena nezahrnuje
 vstupy
 závěrečný úklid v kempu – 35 euro na jednotku

Platební podmínky



záloha 50% při objednání zájezdu
doplatek 50% - nejméně měsíc před zájezdem

Váš průvodce
Šárka Steklá

Komplexní pojištění
Cestovní pojištění je součástí ceny. Pojištění u pojišťovny UNION včetně storna zájezdu. Číslo pojistné smlouvy
obdržíte před zájezdem. K zajištění je třeba dodat seznam osob: jména, adresy, datum narození. Klienti jsou
pojištění na jedné smlouvě, jejíž originál obdrží organizátor zájezdu.

Občerstvení i toalety na palubě autobusu
Všechny autobusy splňují požadované evropské normy. V autobusech je klimatizace, polohovatelné sedačky,
WC, DVD, kávovar, chlazené nealko nápoje za příznivé ceny. Tematické časopisy zdarma (válečné, příroda,
historie, počítače, vesmír).

