
Malý okruh 
Středomořím se zastávkou na 

Palma de Mallorca

Plavba s naším
průvodcem

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

Cena zahrnuje:
Služby česky/slovensky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu. Au-
tobusová doprava do přístavu. Trasa: Praha - Plzeň - Savona. Na vyžádání 
je možné přidat nástupní místa po trase. Pro místa mimo trasu můžeme 
zařídit navazující spoj za příplatek. Na vyžádání zajistíme i leteckou do-
pravu. Možnost vlastní dopravy. Ubytování v kajutě vybrané kategorie 
(7 nocí). Kajuty jsou vybavené samostatným sociálním zařízením, kli-
matizací, TV, minibar, šatní skříní, kosmetickým stolkem, vysoušečem 
vlasů, trezorem a telefonem. Přístavní poplatky, portýrské služby při 
nalodění a vylodění, denní úklidový servis, neomezené vyloďování/
naloďování v navštívených přístavech a výhody Vámi zvolené třídy uby-
tování. Plná penze - snídaně, oběd i večeře o několika chodech se podá-
vají v hlavních restauracích s obsluhou, během dne (kromě večeří) je 
zároveň v samoobslužné restauraci k dispozici široká nabídka jídel for-
mou švédských stolů.  Pojištění CK proti úpadku u pojišťovny Generali.

Cena nezahrnuje:
Nápoje k obědu a večeři v servírované restauraci, alkoholické nápo-
je. Možnost doobjednání nápojových balíčků. Nadstandardní služ-
by - prádelna, fotograf, internet, salón krásy, lékařské služby na lodi 
apod. Možnost doobjednání fotografických, internetových i lázeňských 
balíčků. Fakultativní výlety v navštívených přístavech. Lodní společnost 
má širokou nabídku výletů v každém přístavu, na vyžádání zašleme pře-
hled. Výlety bývají v těchto jazycích: angličtina, španělština, italština, fran-
couzština, němčina. Na plavbách s českým delegátem se konají výlety v 
češtině. Stravu mimo loď. Spropitné pro obsluhu na lodi: pro osoby od 
15 let: 10€/osoba/noc, od 4 do 14 let včetně: 5€/osoba/noc. Cestovní a 
zdravotní pojištění. Na vyžádání zajistíme. Vízum (pokud je vyžadováno).

Termín: ................. 6.7.-14.7. 2018
Cena/os.: ...od 26 600 Kč (1 019 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odjezd směr Savona - -

2.den > Savona / Itálie - nalodění - 17:00

3.den > Marseille / Francie 8:00 17:00

4.den > Barcelona / Španělsko 9:00 19:00

5.den > Palma de Mallorca / Španělsko 9.00 -

6.den > Palma de Mallorca / Španělsko - 1:00

7.den > Cagliari / Itálie 8:00 17:00

8.den > Civitavecchia / Itálie 8:00 19:00

9.den > Savona / Itálie - vylodění a odjezd do ČR 7:00 -
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Uvedená cena je pro ubytování ve vnitřní kajutě pri obsazení dvěma os. a do vyprodání kapacity


