
Z Hamburgu pozdĺž
britského pobrežia so zastávkou 

v Írsku

Cena zahrnuje:
Letecká doprava Praha - Hamburg- Praha (možnosť zakúpenia lete-
niek z Viedne za príplatok, cena leteniek je na vyžiadanie). Ubyto-
vanie v hoteli v Hamburgu. Ubytovanie v kajutách vybranej kategórie, 
prístavné poplatky, batožinový a upratovací servis. Strava na palube: 
Rozšírená plná penzia - 3 hlavné jedlá denne, občerstvenie a polnočný 
bufet, nápoje na raňajky, čaj, káva a džúsy z automatu v reštaurácii. 
Voda po celý deň v reštaurácii. Využívanie bazénu, vírivky, fitnescen-
tra a iných športových a rekreačných zariadení na palube. Účasť na 
všetkých podujatiach na palube. Česky / slovensky hovoriaci spriev-
odca počas celej doby zájazdu. Výhody vybranej triedy ubytovania.

Cena nezahrnuje:
Vstupy a miestnu dopravu. Využívanie služieb, ako je práčovňa, fo-
tograf, internet, kozmetický salón atď. Nápoje k obedu a večeri, 
alkoholické nápoje. Povinné sprepitné pre obsluhu na lodi 
(od 12 rokov: 10€/osoba/noc a 2-11 rokov: 5€/dieťa/noc). Ces-
tovné poistenie. Fakultatívne výlety. Zaistenie individuálnych 
zvozov z iných miest do Prahy - táto možnosť je na vyžiadanie.

Termín: ................. 22.8.-2.9. 2018
Cena/os.: ......................od 1 656 €

Program Priplávanie Vyplávanie

1.deň > Odlet smer Hamburg - -

2.deň > Hamburg / Nemecko - nalodenie - 20:00

3.deň > Relaxačný deň na mori - -

4.deň > Southampton / Veľká Británia 8:00 20:00

5.deň > Relaxačný deň na mori - -

6.deň > Cork / Írsko 8:00 17:00

7.deň > Dublin / Írsko 4:00 22:30

8.deň > Greenock / Velká Británie 10:30 20:30

9.deň > Relaxačný deň na mori - -

10.deň > Invergordon / Velká Británie 8:00 20:00

11.deň > Relaxačný deň na mori - -

12.deň > Hamburg / Nemecko - vylodenie 6:00 -
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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


