
Obeplujte Evropu 
na luxusní lodi MSC Cruises

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-Hamburk, Miláno-Praha. Transfer letiště - 
přístav - letiště. Ubytování v hotelu v Hamburku (1 noc) ve 3* hotelu 
se snídaní. Ubytování v kajutě vybrané kategorie, přístavní poplatky, 
zavazadlový a úklidový servis. Strava na palubě: rozšířená plná pen-
ze - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, 
čaj, káva. a džusy z automatu v rautové restauraci. Voda v průběhu 
celého dne v rautové restauraci. Užívání bazénu, vířivek, fitness cen-
tra 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.

Cena nezahrnuje:
Vstupné a místní dopravu. Využívání služeb jako prádelna, fotograf, in-
ternet, salón krásy apod. Dále pak nápoje k obědu a večeři, alkoholické 
nápoje. Povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 12 let na: 10€/os./
noc a od 2-11 let na: 5€/dítě/noc). Cestovní pojištění. Fakultativní výlety.

Termín: ............... 23.9.-6.10. 2018
Cena/os.: ...od 41 700 Kč (1 597 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odlet směr Hamburk - -

2.den > Hamburk / Německo - nalodění - 20:00

4.den > Le Havre / Francie 8:00 20:00

5.den > Southampton / Velká Británie 8:00 20:00

7.den > La Coruna / Španělsko 8:00 15:00

8.den > Lisabon / Portugalsko 14:00 23:59

9.den > Lisabon / Portugalsko 00:01 13:00

10.den > Gibraltar / Velká Británie 13:00 20:00

12.den > Valencie / Španělsko 7:00 15:00

13.den > Marseille / Francie 13:00 19:00

14.den > Janov / Itálie - vylodění 9:00 -

3,6,11.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


