
Objevte východní Asii 
na plavbě ze Šanghaje do Tokia

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:
Leteckou dopravu Praha - Šanghaj, Tokio - Praha. Ubytování v 3*ho-
telu v Šanghaji (1 noc). Transfer letiště - hotel - přístav - letiště. Uby-
tování na lodi s plnou penzí (14 nocí). Veškerý kulturní a sportovní 
program na lodi. Přístup do místních zábavných zařízení a používání 
vybavení (diskotéky, tělocvična, bazén, ručníky u bazénu, vířivky, kni-
hovna atd.). Některé nápoje (voda, limonáda, čaj a káva).Program 
pro děti. Přístavní poplatky a taxy. Povinné spropitné (175€). Služ-
by česky/slovensky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu.

Cena nezahrnuje:
Fakultativní  výlety na pevnině. Nadstandardní služby 
(lázeňské procedury, masáže, kadeřnické služby, prádel-
ní služby, telekomunikační služby). Nápoje (alkoholické a ne-
alkoholické, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu). Fotogra-
fie. Cestovní pojištění. Zdravotní službu. Příplatek za ubytování 
pouze jedné osoby ve dvoulůžkové kajutě (aktuální cena na vyžádání).

Termín: ........... 25.10.-11.11. 2018
Cena/os.: ...od 99 990 Kč (3 680 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odlet směr Šanghaj - -

2.den > Čína /  Šanghaj - -

3.den > Čína /  Šanghaj nalodění - 20:00

6.den > Čína / Tianjin (Peking) 6:00 -

7.den > Čína / Tianjin (Peking) - -

8.den > Čína / Tianjin (Peking) - 18:00

10.den > Jižní Korea / Soul 7:00 19:00

11.den > Jižní Korea / Soul 12:00 21:00

13.den > Japonsko / Kobé 12:00 -

14.den > Japonsko / Kobé - 17:00

15.den > Japonsko / Shimizu 12:00 20:00

16.den > Japonsko / Tokio vylodění 7:00 -

4,5,9,12.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


