
Z kanadského Quebecu 
za krásami Severní Ameriky

Plavba s naším
průvodcem

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

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

Cena zahrnuje:
Leteckou dopravu Praha-Quebec, New York-Praha. Ubytování v New 
Yorku ve 3* hotelu (2 noci). Transfery letiště - přístav - hotel - letiště
Ubytování v kajutě vybrané kategorie (11 nocí), přístavní poplatky, 
zavazadlový a úklidový servis. Strava na palubě: rozšířená plná penze 
- 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, čaj, 
káva. Voda v rautové restauraci v průběhu celého dne. Užívání bazénu, 
vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení na 
palubě. Účast na všech akcích pořádaných na palubě. Česky/slovensky 
mluvící průvodce po celou dobu zájezdu. Výhody Vámi zvolené třídy 
ubytování. Povinné spropitné pro obsluhu na lodi 138€/osobu.

Cena nezahrnuje:
Fakultativní výlety na pevnině. Nadstandardní služby (lázeňské proce-
dury, masáže, kadeřnické služby, prádelní služby, telekomunikační služ-
by). Nápoje (alkoholické a nealkoholické, které nejsou zahrnuty v ceně zá-
jezdu). Cestovní pojištění. Registraci ESTA pro vstup do USA (cca 14 USD). 
Registraci eTA pro vstup do Kanady (cca 7 CAD). Příplatek za ubytování 
pouze jedné osoby ve dvoulůžkové kajutě (aktuální cena na vyžádání).

Termín: ............... 17.9.-1.10. 2018
Cena/os.: ...od 93 360 Kč (3 577 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odlet směr Quebec - nalodění - -

2.den > Quebec / Kanada - 17:00

4.den > Charlottetown / Kanada 8:00 18:00

5.den > Sydney (Nové Skotsko) / Kanada 7:00 15:30

6.den > Halifax (Nové Skotsko) / Kanada 7:00 16:00

7.den > Saint John (New Brunswick) / Kanada 10:00 19:00

8.den > Bar Harbor (Maine) / USA 7:00 19:00

9.den > Boston / USA 8:00 19:00

10.den > Portland (Maine) / USA 7:00 19:00

12.den > New Jersey / USA - vylodění 7:00 -

13 a 14.den > New York / USA - -

15.den > Přílet do ČR - -

3 a 11.den > Relaxační den na moři - -
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Uvedená cena je pro ubytování ve vnitřní kajutě pri obsazení dvěma os. a do vyprodání kapacity

Více informací najdete na www.pttours.cz


