
Za pohostinností  
Středomoří na zbrusu nové lodi 

MSC Meraviglia

Plavba s naším
průvodcem

www.pttours.cz
info@pttours.cz, tel./fax: +420 257 225 467

Tento zájezd pořádá cestovní kancelář:
PT Tours International, s.r.o. zapsaná v obch.rejstříku v Praze 170334/C, IČ: 24739740

Cena zahrnuje:
Autobusovou dopravu Praha-Janov. Trasa Praha-Plzeň-Janov. Uby-
tování v kajutě vybrané kategorie, přístavní poplatky, zavazadlový 
a úklidový servis. Strava na palubě: rozšířená plná penze - 3 hlavní 
jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, čaj, káva. 
a džusy z automatu v rautové restauraci. Voda v průběhu celého 
dne v rautové restauraci. Užívání bazénu, vířivek, fitness centra a 
jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě. Účast na všech 
akcích pořádaných na palubě. Česky/slovensky mluvící průvodce 
po celou dobu zájezdu .Výhody Vámi zvolené třídy ubytování.

Cena nezahrnuje:
Vstupné a místní dopravu. Využívání služeb jako prádelna, fotograf, 
internet, salón krásy apod. Dále pak nápoje k obědu a večeři, alkohol-
ické nápoje. Povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 12 let na: 10€/
os./noc a od 2-11 let na: 5€/dítě/noc). Cestovní pojištění. Fakultativní 
výlety. Možnost zajištění individuálních svozů z jiných měst do Prahy.

Termín: ............... 20.1.-29.1. 2018
Cena/os.: ......od 14 800 Kč (567 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odjezd směr Janov, Itálie - -

2.den > Janov, Itálie - nalodění - 18:00

3.den > Civitavecchia, Itálie 8:00 18:00

4.den > Palermo, Itálie 10:00 17:00

5.den > Valletta, Malta 10:00 18:00

6.den > Relaxační den na moři - -

7.den > Barcelona, Španělsko 9:00 18:00

8.den > Marseille, Francie 8:00 17:00

9.den > Janov, Itálie - vylodění 8:00 -

10.den > Příjezd autobusem do ČR - -
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Uvedená cena je pro ubytování ve vnitřní kajutě pri obsazení dvěma os. a do vyprodání kapacity

Více informací najdete na www.pttours.cz

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Za pohostinnosťou Stredomoria na čisto novej lodi MSC MERAVIGLIA

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Plavba s naším sprievodcom

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Rím, Stredozemné more

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Cena je uvedená pre ubytovanie vo vnútornej kajute pri obsadení dvoma osobami a do vypredania kapacít. 

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Priplávanie/Vyplávaniedeň, odjazd, smer, Talianskonalodenierelaxačný deň na moriŠpanielskoFrancúzskovylodeniepríchod autobusom

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Cena zahŕňa:Autobusovú dopravu Praha - Janov (Brno, Bratislava  v prípade záujmu a naplnenia minimálneho počtu záujemcov). Ubytovanie v kajute vybranej kategórie, prístavné poplatky, batožinový a upratovací servis. Strava na palube: rozšírená plná penzia-3 hlavné chody denne, občerstvenie a polnočný bufet, nápoje k raňajkám, čaj, káva a džúsy z automatu v bufetovej reštaurácii . Využívanie bazénu, víriviek, fitness centra a iných športovo-rekreačných  zariadení na palube. Účasť na všetkých podujatiach organizovaných na palube. Česky/slovensky hovoriaci sprievodca počas celej doby zájazdu. Výhody podľa Vami zvolenej triedy ubytovania.Cena nezahŕňa:Vstupné a miestnu dopravu. Využívanie služieb ako práčovňa,fotograf, internet, salón krásy a pod. Ďalej nápoje ku obedu a večeri, alkoholické nápoje. Povinné sprepitné pre obsluhu na lodi (od 12 rokov na: ...dieťa). Cestovné poistenie. Fakultatívne výlety. Možnosť zaistenia individuálnych zvozov z iných miest do Prahy.

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Viac informácií nájdete na 

Romana Horvathova
Lístok s poznámkou
Tento zájazd organizuje cestovná kancelária:PT TOURS INTERNATIONAL, s.r.o. zapísaná v obch. registri v Prahe 170334/C, IČ: 24739740

Barbora Vigasova
Lístek s poznámkou

Barbora Vigasova
Lístek s poznámkou




