
Plavba po Karibiku 
na lodi MSC Opera s pobytem na Kubě

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 přepravu Praha - Havana - Praha. Ubytování na Kubě (4 
noci), 2x v hotelu Villa Playa Larga se snídaní, 2x v soukromí (Casas 
particulares) v Trinidadu bez stravy. Autentické ubytování v malých 
rodinných penzionech, pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením a klimatizací. Na místě možnost dokoupení místní auten-
tické snídaně. Transfery letiště - přístav - letiště a dle poznávací čás-
ti programu(den 1-6). Ubytování v kajutě vybrané kategorie (7 nocí), 
přístavní poplatky, letištní 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 a džusy z auto-
matu v rautové restauraci k dispozici v průběhu celého dne. Užívání 
bazénu, vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení
Účast na všech akcích pořádaných na palubě.. Česky/slovensky mlu-
vící průvodce po celou dobu zájezdu. Výhody Vámi zvolené třídy 
ubytování. Vízum na Kubu. Poznávací část zájezdu na Kubě, jedná 
se o tyto výlety: Zátoka Sviní. Šnorchlování v blízkosti cenote Cue-
va de los peces. Město Cienfuegos (oběd v restauraci paláce Palacio 
de Valle),. Prohlídka Trinidadu (Prohlídka muzea Palacio Cantero)

Cena nezahrnuje:
Fakultativní výlety v přístavech. Využívání služeb jako prádelna, fo-
tograf, internet, salón krásy a podobně. Dále pak nápoje k obě-
du a večeři, alkoholické nápoje. Druhé vízum při připlutí na Kubu 
(15euro). Povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více: 
cca 12$/os/noc , dítě od 2 -12 let: 6$/noc). Cestovní pojištění

Termín: ............. 5.12.- 17.12.2017
Cena/os.: ...od 59 390 Kč (2 220 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odlet směr Havana - -

2.den > Kuba / Zátoka Sviní - -

3.den > Kuba / Trinidad - -

4.den > Kuba / Trinidad - -

5.den > Kuba / přejezd a nalodění - -

6.den > Kuba / Havana - -

7.den > Kuba / Havana vyplutí - 13:00

8.den > Kuba / Isla de la Juventud 8:00 18:00

9.den > Relaxační den na moři - -

10.den > Jamajka / Montego Bay 8:00 19:00

11.den > Kajmanské ostrovy / George Town 8:00 14:00

12.den > Kuba / Havana vylodění 15:00 -

13.den > Přílet do ČR - -
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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


