
Za krásami norských 
fjordů

na lodi Zenith

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. 
Letecká doprava v Economy class z Prahy do Trondheimu, transfery 
z letiště do hotelu v Trondheimu a z hotelu do přístavu. Na vyžádání 
je možné zajistit letenku z jiného letiště. Autobusová doprava zpět do 
ČR. Trasa: Roztoky - Praha- Brno - Bratislava. Ubytování: 1 noc ve 3* 
hotelu v Trondheimu se snídaní. Ubytování v kajutě vybrané katego-
rie (7 nocí). Kajuty jsou vybavené samostatným sociálním zařízením, 
klimatizací, TV, 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 ubytování. Po-
jištění CK proti úpadku u pojišťovny Generali. All Inclusive - 3 hlavní 
jídla denně v servírované či rautové restauraci, svačiny, galavečeře a 
přípitek s kapitánem. Neomezené množství alkoholických a nealko-
holických nápojů. Volné využití veřejných prostor - bazénu, vířivek, 
fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení, bezplatné zapů-
jčení plážových osušek, účast na všech akcích pořádaných na palubě.

Cena nezahrnuje:
Nápoje, které nejsou obsaženy v programu All inclusive. Na palubě je 
možné přikoupit nápojové balíčky Refresh a Total. Nadstandardní služby 
- prádelna, fotograf, internet, salón krásy, lékařské služby na lodi apod. 
Možnost doobjednání internetových balíčků na lodi. Fakultativní výlety 
v navštívených přístavech. Lodní společnost má širokou nabídku výletů 
v každém přístavu, na vyžádání zašleme přehled. Výlety bývají v těchto 
jazycích: angličtina, španělština. Na plavbách s českým delegátem se 
konají výlety i v češtině. Stravu mimo loď. Spropitné pro obsluhu na 
lodi: 77€/osoba. Cestovní a zdravotní pojištění. Na vyžádání zajistíme.

Termín: ............... 22.6.-30.6. 2018
20.7.-28.7.2018  a  (8.6.-17.6.2018, 31.8.-8.9.2018)*

Cena/os.: ...od 37 200 Kč (1 430 €)
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Uvedená cena je pro ubytování ve vnitřní kajutě pri obsazení dvěma os. a do vyprodání kapacity

   
   

   
   

   
    

   A
ll inclusive plavba

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odlet směr Trondheim - -

2.den > Trondheim, Norsko - Nalodění - 20:00

3.den > Alesund, Norsko 10:00 19:00

4.den > Geirange-Hellesylt, Norsko 7:30 18:00

5.den > Flam, Norsko 11:30 21:30

6.den >Bergen, Norsko 10:00 18:00

7.den > Stavanger, Norsko 8:00 19:00

8.den >Relaxační den na moři - -

9.den > Roztoky, Německo - Vylodění 8:00 -
  

* U těchto termínů je 4 den na programu přístav Olden


