
Vyplávajte s nami 
z Nórska cez Rusko až 

za polárny kruh

Cena zahŕňa:
Leteckú dopravu Praha - Trondheim (možnosť dokúpenia leteniek z 
Viedne za príplatok, cena a dostupnosť letenky je na vyžiadanie). Trans-
fer letisko - hotel – prístav - letisko. Ubytovanie v hoteli v Trondheime (1 
noc). Služby česky/slovensky hovoriaceho sprievodcu počas celej doby 
zájazdu. Ubytovanie v kajute vybranej kategórie (14 nocí), prístavné 
poplatky, batožinový a upratovací servis. Strava na palube s programom 
All Inclusive - 3 hlavné jedlá denne, desiate a polnočný bufet, nápoje 
na raňajky, čaj, káva, voda a džúsy z automatu v bufetovej reštaurácii, 
neobmedzené množstvo alkoholických a nealkoholických nápojov. 
Účasť na všetkých akciách usporiadaných na palube. Využívanie ba-
zénu, víriviek, fitnescentra a iných športovo-rekreačných zariadení.

Cena Nezahŕňa:
Fakultatívne výlety a prípadné vstupy. Využívanie služieb ako 
práčovňu, fotograf, internet, salón krásy a pod. Povinné prepitné 
pre obsluhu na lodi (144 €/osoba). Komplexné cestovné poistenie.
Víza do Ruska (účastníci fakultatívnych výletov usporiadaných CK PT tours 
vízum do Ruska nebudú potrebovať, v prípade individuálnej prehliadky 
mesta si musí každý klient vízum zariadiť sám, cena je cca 80 € na osobu)

Termín: ................. 6.7.-21.7. 2018
Cena/os.: ..................... od 2 322 €

Program Priplávanie Vyplávanie

1.deň > Odlet smer Trondheim - -

2.deň > Trondheim / Norsko - nalodenie - 20:00

4.deň > Leknes / Nórsko 7:00 16:00

6.deň > Murmansk / Rusko 9:00 18:00

7.deň > Honningsvag / Nórsko 11:00 23:59

8.deň > Lakselv / Nórsko 8:00 18:00

10.deň > Longyearbyen (Špicbergy) / Nórsko 11:00 21:00

12.deň > Alta / Nórsko 9:00 18:00

13.deň > Tromso / Nórsko 7:30 16:00

14.deň > Narvik / Nórsko 11:30 20:30

16.deň > Trondheim / Nórsko - vylodenie 8:00 -

3,5,9,11,15.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
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