
Z kanadského Quebecu 
za krásami Severnej Ameriky

Cena zahrnuje:
Leteckú dopravu Praha - Quebec, New York - Praha (možnosť zakúpenia 
leteniek z Viedne za príplatok, cena leteniek je na vyžiadanie). Ubyto-
vanie v hoteli v New Yorku v 3* hoteli (2 noci). Transfer letisko - prís-
tav - hotel - letisko. Ubytovanie na lodi v kajute vybranej kategórie (11 
nocí), prístavné poplatky, batožinový a upratovací servis. Strava na 
palube: rozšírená plná penzia - 3 hlavné jedlá denne, desiate a pol-
nočný bufet, nápoje k raňajkám, čaj, káva. Voda v rautovej reštaurácii 
v priebehu celého dňa. Služby česky/slovensky hovoriaceho sprievod-
cu počas celej doby zájazdu. Účasť na všetkých akciách usporiadaných 
na palube. Výhody Vami zvolenej triedy ubytovania. Povinné sprepitné 
pre obsluhu na lodi 138 €/osoba (alebo ekvivalent meny danej krajiny).

Cena nezahrnuje:
Fakultatívne výlety. Nadštandardné služby (kúpeľné procedúry, 
masáže, kadernícke služby, práčovňa, telekomunikačné služby). Nápo-
je (alkoholické a nealkoholické, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu). 
Cestovné poistenie. Príplatok za ubytovanie iba jednej osoby v dvojlôžk-
ovej kajute (aktuálna cena na vyžiadanie). Registrácia ESTA pre vstup 
do USA (cca 14 USD). Registrácia eTA pre vstup do Kanady (cca 7 CAD).

Termín: ............... 17.9.-1.10. 2018
Cena/os.: ......................od 3 577 €

Program Priplávanie Vyplávanie

1.deň > Odlet smer Quebec - nalodění - -

2.deň > Quebec / Kanada - 17:00

4.deň > Charlottetown / Kanada 8:00 18:00

5.deň > Sydney (Nové Škótsko) / Kanada 7:00 15:30

6.deň > Halifax (Nové Škótsko) / Kanada 7:00 16:00

7.deň > Saint John (New Brunswick) / Kanada 10:00 19:00

8.deň > Bar Harbor (Maine) / USA 7:00 19:00

9.deň > Boston / USA 8:00 19:00

10.deň > Portland (Maine) / USA 7:00 19:00

12.deň > New Jersey / USA - vylodenie 7:00 -

13 a 14.deň > New York / USA - -

15.deň > prílet do ČR - -

3 a 11.deň > Relaxačný deň na mori - -
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viac informácií nájdete na www.pttours.sk

Uvedená cena je pre ubytovanie vo vnútornej kajute pri obsadenosti dvoma osobami a do 
vypredania kapacít.

www.pttours.sk
plavby@pttours.sk, tel: +421 915 996 236

Tento zájazd organizuje cestovná kancelária:
PT Tours International, s.r.o.  zapísaná v obch. registri v Prahe 170334/C, IČ: 24739740

Plavba s našim 
sprievodcom


