
Oboplávajte Južnú 
 Ameriku na lodi Infinity

Cena Zahŕňa:
Leteckú dopravu Praha - Buenos Aires, Santiago de Chile - Pra-
ha (možnosť dokúpenia leteniek z Viedne za príplatok, cena a dos-
tupnosť letenky je na vyžiadanie). Transfer letisko - prístav - letis-
ko. Ubytovanie v kajute vybranej kategórie (13 nocí). 24 hodinová 
izbová služba. Nápoje (voda, čaj a káva). Všetok kultúrny a športový 
program na lodi. Prístup na lodi do zábavných zariadení. Prístavné 
poplatky a taxy. Česky / slovensky hovoriaci sprievodca počas 
celej doby zájazdu. Povinné prepitné pre obsluhu na lodi 175 €/os.

Cena Nezahŕňa:
Fakultatívne výlety na pevnine. Nadštandardné služby (kúpeľné pro-
cedúry, masáže, kadernícke služby, pracie služby, telekomunikačné 
služby). Nápoje (alkoholické a nealkoholické, ktoré nie sú zahrnuté v 
cene zájazdu). Komplexné cestovné poistenie. Príplatok za ubytovanie 
iba jednej osoby v dvojlôžkových kajutách (aktuálna cena na vyžiadanie).

Termín: ................. 4.3.-19.3. 2018
Cena/os.: ..................... od 4 167 €

Program Pri-
plávanie

Vy-
plávanie

1,2.deň > Odlet směr Buenos Aires - nalodenie - 17:00

3.deň > Montevideo / Uruguay 8:00 19:00

4.deň > Punta Del Este / Uruguay 7:00 18:00

6.deň > Puerto Madryn / Argentína 8:00 17:30

8.deň > Cape Horn / Chile 16:00 18:00

9.deň > Ushuaia / Argentina 7:00 16:00

10.deň > Punta Arenas / Chile 9:00 18:30

11.deň > Magalhãesov prieliv / Chile - -

12.deň > Chilské fjordy / Chile - -

13.deň > Puerto Montt / Chile 8:00 17:00

15.deň > Valparaiso / Chile - vylodenie 5:00 -

16.deň> Príchod do ČR - -

5,7,14.deň > Relaxačný deň na mori - -
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Valparaiso

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


