MADEIRA 2018
POZNÁVÁNÍ MADEIRY S MOŽNOSTÍ
KOUPÁNÍ ***FIRST MINUTE již za
skvělých

16 980,- Kč / os.

Uvedené ceny zahrnují: Leteckou dopravu Praha – Funchal – Praha | Transfer letiště – hotel – letiště | Veškeré letištní taxy a poplatky vč. paliva |
Ubytování na 7 nocí v residenčním komplexu nebo penzionu v oblasti Funchal se snídaní | Služby česky hovořícího delegáta | Pojištění proti úpadku CK.
Ceny nezahrnují: Rozšířené Top cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu za 560,- Kč / osoba | Fakultativní výlety a služby (možno přiobjednat na
místě u delegáta) | Jídla během dne, která nejsou uvedena v programu zájezdu a nápoje během jídel | Spropitné | Nápoje během jídel.
Možnost přiobjednat: Rozšířené Top cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu za 560,- Kč / os. / pobyt | Fakultativní výlety a služby (možno
přiobjednat na místě u delegáta) | Možnost dokoupení večeří (nezahrnuje nápoje) – 16,- Eur / osoba / večeře (platba na místě u delegáta).
Poznámky: Změny programu nejsou plánovány, ale jsou vyhrazeny! | Počet dětí u poznávacích zájezdů je omezen. Děti jsou na vyžádání u CK | Konkrétní
jméno ubytovacího zařízení bude sděleno na místě delegátem. Fotografie ubytování uvedené u nabídky jsou ilustrační | Jednotlivé výlety vč. transferů na
jednotlivá místa, vstupů do navštívených objektů či památek a výkladů průvodců nejsou zahrnuty v ceně zájezdů. Výlety jsou obsaženy v programovém
balíčku | Pro vstup do krajin schengenského prostoru není nutný cestovní pas, vycestovat je možné i na základě OP.
Nabídka platí od 12.12.2017 do další aktualizace. Nabídka je kapacitně limitována.
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.

KOUZELNÁ MADEIRA
Přímý let z Prahy
Ubytování v centru Funchalu
Poznávací okruh s možností koupání

11. 5. – 18. 5. 2018

nyní jen

23.890 Kč
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Funchal – Praha • 7x ubytování ve 2lůžkových pokojích
s příslušenstvím se snídaní • dopravu mikrobusem • průvodcovské služby
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj 3 900 Kč

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 60200 BRNO, tel. 542219200-1, IČO 47903678
Pořadatelem zájezdu je CK L7 OAZA

