
Za pohostinnosťou  
Stredomoria na úplne novej lodi

MSC Seaview

Cena Zahŕňa:
Autobusovú dopravu Praha - Janov. Trasa A: Praha-Plzeň-Janov
Trasa B: Ostrava-Brno-Bratislava-Janov. V prípade, že sa nenaplní 
minimálna kapacita pre dva autobusy, bude jedna z trás usporiadaná 
zvozovým autobusom. Na trase, ktorá bude menej preferovaná pôjde 
zvozový autobus do nemeckého Rosenheimu, kde sa skupina spojí do 
jedného hlavného autobusu, ktorý bude pokračovať ďalej do Janova.
Ubytovanie v kajute vybranej kategórie, prístavné poplatky, batožinový 
a upratovací servis. Strava na palube: rozšírená plná penzia - 3 hlavné 
jedlá denne, desiate a polnočný bufet, nápoje na raňajky, čaj, káva. Voda v 
bufetovej reštaurácii v priebehu celého dňa. Využívanie bazéna, víriviek, 
fitness centrá a iných športovo-rekreačných zariadení. Účasť na všetkých 
akciách usporiadaných na palube. Slovensky/Česky hovoriaci sprievod-
ca počas celej doby zájazdu. Výhody Vami zvolenej triedy ubytovania.

Cena Nezahŕňa:
Vstupy a miestnu dopravu. Využívanie služieb ako práčovňa, fotograf, 
internet, salón krásy a pod., Nápoje k obedu a večeri, alkoholické nápo-
je. Povinné prepitné pre obsluhu na lodi  (od 12 rokov: 10 €/os./noc a 
od 2-11 rokov: 5 €/dieťa/noc). Cestovné poistenie. Fakultatívne výlety. 
Možnosť zabezpečenia individuálnych zvozov z iných miest do Prahy.

Termín: ............... 29.9.-8.10. 2018
Cena/os.: .........................od 902 €

Program Priplávanie Vyplávanie

1.deň > Odchod smer Janov - -

2.deň > Taliansko /  Janov - nalodenie - 17:00

3.deň > Taliansko /  Neapol 13:00 19:30

4.deň > Taliansko / Messina 8:00 18:00

5.deň > Malta / Valletta 8:00 18:00

6.deň > Relaxačný deň na mori - -

7.deň > Španielsko / Barcelona 9:00 18:00

8.deň > Francúzsko / Marseille 9:00 17:00

9.deň > Taliansko / Janov - vylodenie 8:00 -

10.deň > Príchod do ČR - -
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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


