Z USA přes Mexiko až
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Cena zahrnuje:
Průvodce. Spropitné pro posádku: 94 €/osoba. Letecká přeprava v Economy class z Prahy do Miami a z Miami do Prahy,
transfery z letiště na hotel, z hotelu do přístavu a z přístavu na
letiště v Miami. Ubytování: 2 noci ve 3* hotelu v Miami Beach
se snídaní. Ubytování v kajutě vybrané kategorie (7 nocí). Kajuty jsou vybavené samostatným sociálním zařízením, klimatizací, TV, šatní skříní, kosmetickým stolkem, vysoušečem
vlasů, trezorem a telefonem. Plná penze - 3 hlavní jídla denně v servírované či rautové restauraci, svačiny, nápoje z automatu: voda, káva, čaj, limonády, džusy k snídani. Volné
využití veřejných prostor - bazénu, vířivek, fitness centra a
jiných sportovně-rekreačních zařízení, účast na všech akcích
pořádaných na palubě - animační programy pro děti i dospělé, dětský, večerní představení v divadle, živá hudba, lekce
tance apod. Pojištění CK proti úpadku u pojišťovny Generali.
Cena nezahrnuje:
Nápoje k obědu a večeři v servírované restauraci, alkoholické nápoje. Nadstandardní služby - prádelna, fotograf, internet, salón krásy, lékařské služby na lodi apod. Fakultativní výlety v navštívených přístavech. Stravu mimo
loď. Cestovní pojištění a pojištění storna. Na vyžádání zajistíme. Vízum (pokud je vyžadováno). Pro vstup na území
USA musíte mít schválenou registraci ESTA anebo vízum.

Tento zájezd pořádá cestovní kancelář:
PT Tours International, s.r.o. IČ: 24739740, Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obch.rejstříku v Praze 170334/C

Termín: .......... 15.11.- 25.11. 2019
Cena/os.: ...od 61 090 Kč (2 377 €)
Uvedená cena je pro ubytování ve vnitřní kajutě pri obsazení dvěma os.
Program

Připlutí

Vyplutí

1.den > Odlet do Miami a ubytování v hotelu

-

-

2.den > Miami, USA - ubytování v hotelu

-

-

3.den > Fort Lauderdale, USA - nalodění

-

16:30

8:00

17:00

4.den > Perfect Day Cococay, Bahamy
5.den > Relaxační den na moři

-

-

6.den > Cozumel, Mexiko

8:00

19:00

7.den > Costa Maya, Mexiko

8:00

17:00

8.den > Isla de Roatan, Honduras

7.00

15:00

-

-

6:15

-

-

-

9.den > Relaxační den na moři
10.den > Fort Lauderdale, USA - vylodění
11.den > Přílet do ČR

		

