
Petrohrad
Tallinn

Helsinky

Stockholm

Rostock

RuskoEstonsko

Švédsko

Německo

Finsko

Termín:  �������������������14. 7. – 22. 7. 2017
Další termín: 11. 8. – 19. 8. 2017 
Termíny v opačném směru: 21. 7. – 30. 7. 2017  
 a 18. 8. – 27. 8. 2017

Cena/os.:  ��������od 26 690 Kč (1 100 €)

Cena zahrnuje:
Leteckou dopravu Helsinki - Praha. Autobusovou dopravu Bratislava - 
Brno - Praha - Rostock (z Prahy se bude vyjíždět před půlnocí). Transfer 
přístav Helsinki - letiště. Služby česky/slovensky mluvícího průvodce 
po celou dobu zájezdu. Prohlídku města s průvodcem ve Warnemün-
de, Helsinkách a Tallinnu. Ubytování v kajutě vybrané kategorie (7 nocí). 
Přístavní poplatky. Zavazadlový a  úklidový servis. Strava na  palubě: 
program All Inclusive - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, 
neomezené množství alkoholických a nealkoholických nápojů. Užívání 
bazénu, vířivek fitness centra a  jiných sportovně-rekreačních zařízení. 
Účast na všech akcích pořádaných na palubě.

Cena nezahrnuje:
Fakultativní výlety a případné vstupy. Využívání služeb na lodi jako prá-
delna, fotograf, internet, salón krásy a podobně. Povinné spropitné pro 
obsluhu na lodi (72 €/os.). Cestovní pojištění. Vízum do Ruska - účastníci 
fakultativních výletů pořádaných CK PT Tours vízum do Ruska nebudou 
potřebovat. V případě individuální prohlídky města, si musí každý klient 
vízum zařídit sám (cena cca 2.200Kč/os).

Uvedená cena je pro ubytování ve vnitřní kajutě při obsazení dvěma dospělými os. a do vyprodání kapacity. 

Tento zájezd pořádá cestovní kancelář  
PT Tours International, s.r.o. zapsaná v obch. rejstříku v Praze 170334/C, IČ: 24739740.

Program Připlutí Vyplutí
1. den > Odjezd směr Rostock / Německo - -
2. den > Německo / Rostock, nalodění - 22:00
3. den > Relaxační den na moři - -
4. den > Švédsko / Stockholm 10:00 -
5. den > Švédsko / Stockholm - 15:00
6. den > Estonsko / Tallinn 10:00 17:00
7. den > Petrohrad / Rusko 09:00 -
8. den > Petrohrad / Rusko - 18:00
9. den > Helsinky / Finsko, vylodění, odlet směr ČR 09:00 -

Bílé noci v Petrohradě

Helsinky

Plavba s naším
průvodcem

Monarch

(Baltské moře, Severní moře  
a Norské fjordy)
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Termín:  �������������������14. 7. – 22. 7. 2017
Další termín: 11. 8. – 19. 8. 2017 
Termíny v opačném směru: 21. 7. – 30. 7. 2017  
 a 18. 8. – 27. 8. 2017

Cena/os.:  ��������od 26 690 Kč (1 100 €)

Cena zahrnuje:
Leteckou dopravu Helsinki - Praha. Autobusovou dopravu Bratislava - 
Brno - Praha - Rostock (z Prahy se bude vyjíždět před půlnocí). Transfer 
přístav Helsinki - letiště. Služby česky/slovensky mluvícího průvodce 
po celou dobu zájezdu. Prohlídku města s průvodcem ve Warnemün-
de, Helsinkách a Tallinnu. Ubytování v kajutě vybrané kategorie (7 nocí). 
Přístavní poplatky. Zavazadlový a  úklidový servis. Strava na  palubě: 
program All Inclusive - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, 
neomezené množství alkoholických a nealkoholických nápojů. Užívání 
bazénu, vířivek fitness centra a  jiných sportovně-rekreačních zařízení. 
Účast na všech akcích pořádaných na palubě.

Cena nezahrnuje:
Fakultativní výlety a případné vstupy. Využívání služeb na lodi jako prá-
delna, fotograf, internet, salón krásy a podobně. Povinné spropitné pro 
obsluhu na lodi (72 €/os.). Cestovní pojištění. Vízum do Ruska - účastníci 
fakultativních výletů pořádaných CK PT Tours vízum do Ruska nebudou 
potřebovat. V případě individuální prohlídky města, si musí každý klient 
vízum zařídit sám (cena cca 2.200Kč/os).

Uvedená cena je pro ubytování ve vnitřní kajutě při obsazení dvěma dospělými os. a do vyprodání kapacity. 

Program Připlutí Vyplutí
1. den > Odjezd směr Rostock / Německo - -
2. den > Německo / Rostock, nalodění - 22:00
3. den > Relaxační den na moři - -
4. den > Švédsko / Stockholm 10:00 -
5. den > Švédsko / Stockholm - 15:00
6. den > Estonsko / Tallinn 10:00 17:00
7. den > Rusko / Petrohrad 09:00 -
8. den > Rusko / Petrohrad  - 18:00
9. den > Helsinky / Finsko, vylodění, odlet směr ČR 09:00 -

Bílé noci v Petrohradě

Helsinky

Plavba s naším
průvodcem

Monarch

(Baltské moře, Severní moře  
a Norské fjordy)

Tento zájezd pořádá cestovní kancelář  
PT Tours International, s.r.o. zapsaná v obch. rejstříku v Praze 170334/C, IČ: 24739740.

www.pttours.cz 
info@pttours.cz, tel./fax: +420 257 225 467



Petrohrad
Tallinn

Helsinki

Stockholm

Rostock

RuskoEstónsko

Švédsko

Nemecko

Fínsko

Termín:  �������������������14. 7. – 22. 7. 2017
Další termín: 11. 8. – 19. 8. 2017 
Termíny v opačnom smere: 21. 7. – 30. 7. 2017  
 a 18. 8. – 27. 8. 2017

Cena/os.:  ����������������������������������� od 1 100 €

Cena zahŕňa:
Leteckú dopravu Helsinki - Viedeň. Autobusovú dopravu Bratislava 
- Brno - Praha - Rostock. Transfer prístav Helsinki - letisko. Prehliadka 
mesta so sprievodcom vo Warnemünde, Helsinkách a Talline. Ubytova-
nie v kajute vybranej kategórie (7 nocí). Prístavné poplatky. Batožinový 
a upratovací servis. Strava na palube: 3 hlavné jedlá denne, občerstve-
nie počas dňa a polnočný bufet, neobmedzené množstvo alkoholických 
a  nealkoholických nápojov. Využívanie bazénu, víriviek fitness centra 
a  iných športovo-rekreačných zariadení. Účasť na  všetkých akciách 
usporiadaných na palube.

Cena nezahŕňa: 
Fakultatívne výlety a prípadné vstupy. Využívanie služieb ako práčova, 
fotograf, internet, salón krásy a podobne. Povinné sprepitné pre obslu-
hu na lodi (72 €/os). Cestovné poistenie. Vízum do Ruska - účastníci fa-
kultatívnych výletov usporiadaných CK PT tours vízum do Ruska nebu-
dú potrebovať. V prípade individuálnej prehliadky mesta si musí každý 
klient vízum zabezpečiť sám (cena cca 80 €/os).

Uvedená cena je pre ubytovanie vo vnútornej kajute pri obsadenosti dvoma dospelými osobami a do vy-
predania zásob.

Program Priplávanie Vyplávanie
1. deň > Odjazd smer Nemecko - -
2. deň > Nemecko / Rostock, nalodenie - 22:00
3. deň > Relaxačný deň na mori - -
4. deň > Švédsko / Stockholm 10:00 -
5. deň > Švédsko / Stockholm - 15:00
6. deň > Estónsko / Tallinn 10:00 17:00
7. deň > Rusko / Petrohrad 09:00 -
8. deň > Rusko / Petrohrad - 18:00
9. deň >  Helsinki / Fínsko, vylodenie,  

odlet smer Viedeň
09:00 -

Biele noci v Petrohrade

Helsinki

plavba s našim 
sprievodcom

Monarch

(Baltské more, Severné more  
a Nórske fjordy)

Tento zájazd poskytuje  
cestovná kancelária PT tours Slovakia s. r. o. zapísaná  

v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre pod spisovou značkou Sro/28434/Nitra, IČO: 46 015 124.


