SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY –
DUBAJ 2018POZNÁVACÍ ZÁJEZD
ZÁŽITKY Z DUBAJE S MOŽNOSTÍ
KOUPÁNÍ – AKCE SENIOR 50+ ****
FIRST MINUTE

již za akčních

12 990,Kč / os.

Uvedené ceny zahrnují: Charterovou letenku Praha - Dubaj – Praha | Transfery letiště-hotel-letiště a transfery mezi jednotlivými
hotely moderním klimatizovaným autobusem | Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva | Ubytování na 7 nocí / 8 dní v 4* hotelech
místní kategorizace dle programu (4 noci v oblasti Sharjah + 3 noci v Dubaji) |Dotaci vybrané země programu Senior Voyage | 7 x
snídaně formou bufetu |Půldenní výlet Tradiční Dubaj (5. den) | Služby českého delegáta | Povinné pojištění CK
Ceny nezahrnují: Místní pobytovou taxu v Dubaji: min. 4,5 USD / pokoj / noc (výše se může změnit!) | Jednotlivé výlety (vč.
programu, vstupů, transferů k památkám, obědů nebo večeří a výkladů průvodců. Výlety si lze zakoupit fakultativně na místě u
delegáta jednotlivě nebo v rámci zvýhodněného balíčku výletů za 290,- Eur | Jídla během dne, která nejsou uvedena v program
zájezdu | Spropitné | Nápoje během jídel.
Možnost přiobjednat: Fakultativní výlety dle programu zájezdu nebo Zvýhodněný balíček výletů za 290,- Eur (možnost objednat
na místě u delegáta) – viz program zájezdu |Rozšířené top cestovní pojištění vč. storna zájezdu za 790,- Kč / os. / pobyt.
Poznámky: Tato akce platí pouze pro osoby starší 50 let. Osoby mladší 50 let jsou za příplatek 2 000,- Kč.

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 60200 BRNO, tel. 542219200-1, IČO 47903678
Pořadatelem zájezdu je CK TopFly.

INDIE
ZLATÝ INDICKÝ TROJÚHELNÍK
AKCE SENIOR 50+ ****

!! FIRST MINUTE – JARO 2018 !!
CENYJIŽ OD 25 880,- Kč / os. !

Uvedené ceny zahrnují: Letenku Praha – Dillí a zpět| Transfery mezi jednotlivými hotely| Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva |Ubytování na 6
nocí v min. 4* hotelech místní kategorizace dle programu (1+2+1+1+1) |Snídaně formou bufetu| Uvítací koktejl |Dotaci vybrané země
programu Senior Voyage | Služby česky hovořícího delegáta | Povinné pojištění CK
Ceny nezahrnují: Transfery k jednotlivým památkám a objektům, vstupy do navštívených areálů a objektů a výklady průvodců nejsou zahrnuty v
ceně zájezdu. |Místní povinnou vládní a regionální taxu: 50 EUR / osoba / pobyt. Taxa se hradí po příletu v hotovosti u delegáta. Tuto taxu není
možné vybrat předem a zahrnout do ceny zájezdu. | Spropitné | Nápoje během jídel | Rozšířené Top cestovní pojištění vč. pojištění storna
zájezdu.
Možnost přiobjednat: Komfortní programový balíček výletů za 240,- EUR nebo Luxusní programový balíček: za 290,- EUR (možnost objednat na
místě u delegáta) – viz program zájezdu |Rozšířené top cestovní pojištění vč. storna zájezdu za 790,- Kč / os. / pobyt. Balíček 5 obědů formou
bufetu: 60 Eur / osoba (platba na místě u delegáta). Jízda na slonovi za 15 Eur (15 min., platba na místě). Vyřízení elektronických víz 2 000,- Kč /
osoba vč. manipulačního poplatku.
Poznámka: Tato akce platí pouze pro osoby starší 50 let. Osoby mladší 50 let jsou za příplatek 2000,- Kč /osoba. Cena platí při obsazení pokoje
2 osobami, jednolůžkový pokoj je na vyžádání u CK. Konkrétní jména hotelů jsou upřesněny na místě delegátem. Fotografie ubytování u
nabídky jsou ilustrativní. Pro vstup do Indie je nutná platnost cestovní pasu alespoň 6 měsíců po návratu z krajiny a v pase musí být min. volné
2 stránky. Pro občany ČR platí vízová povinnost, lze zažádat elektronicky nejdříve 120 a nejpozději 4 dny před příjezdem do krajiny. Rádi Vám
tuto službu zařídíme za 2000,-Kč/osoba vč. manipulačního poplatku nebo si lze víza zařídit individuálně.
Změna programu vyhrazena!

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 60200 BRNO, tel. 542219200-1, IČO 47903678
Pořadatelem zájezdu je CK TopFly.

MAROKO 2018
POZNÁVACÍ ZÁJEZD – OKRUH KRÁLOVSKÝMI
MĚSTY MAROKA – AKCE SENIOR 50+****
!!ZÁJEZD S POLOPENZÍ!!

FIRST MINUTE
za skvělých

12 980,- Kč / os. !

Uvedené ceny zahrnují: Letenku Praha – Agadir – Praha | Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva | Transfer letiště – hotel – letiště | Ubytování
na 7 nocí v min. 4* hotelu | Polopenzi (snídaně a večeře) | Dotaci vybrané země programu Senior Voyage | Služby českého delegáta |
Pojištění proti úpadku CK
Ceny nezahrnují: Transfery k jednotlivým památkám a objektům, vstupy do navštívených areálů, objektů a výklady průvodců nejsou zahrnuty v
ceně zájezdu. Transfery, vstupy a výklady průvodců jsou obsaženy v programovém balíčku | Místní pobytovou taxu: 40 € / osoba / pobyt
splatnou na místě.
Možnost přiobjednat: Programový balíček (možnost objednat na místě u delegáta) – viz program zájezdu | Rozšířené top cestovní pojištění vč.
pojištění storna zájezdu za 560,- Kč / os. / pobyt | Extra výlety (7. den) – viz program zájezdu.
Poznámka: Cena platí při obsazení pokoje 2 nebo 3 osobami, jednolůžkový pokoj je za příplatek | Počet dětí u zájezdu je omezen, děti jsou na
vyžádání u CK | Konkrétní jména hotelů budou sděleny na místě delegátem |Tato akce platí pouze pro osoby starší 50 let. Osoby mladší 50 let
jsou za příplatek 1 500 Kč / osoba.
Nabídka platí od 03.01.2018 do další aktualizace.

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 60200 BRNO, tel. 542219200-1, IČO 47903678
Pořadatelem zájezdu je CK TopFly.

