
Z Jižní Ameriky 
přes Panamský průplav do USA

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 - Santiago, Miami - Praha. Transfery letiště 
- hotel - přístav - letiště. Ubytování v Santiagu ve 3* hotelu se snídaní 
(1 noc). Ubytování na lodi s plnou penzí, přístavní poplatky, letištní 
poplatky, zavazadlový a úklidový servis. 24 hodinová pokojská služba
Veškerý kulturní a sportovní program na lodi. Přístup do místních 
zábavných zařízení a používání vybavení. Nápoje (voda, káva a čaj)
Uvítací slavnost s kapitánem a gala večer se speciální večeří. Přístavní 
poplatky a taxy. Česky/slovensky  mluvící  průvodce  po celou   dobu  zájezdu.

Cena nezahrnuje:
Fakultativní výlety na pevnině. Registraci ESTA pro vstup do USA 
(cca 14 USD). Nadstandardní služby (lázeňské procedury, masáže, 
kadeřnické služby, prádelní služby, telekomunikační služby). Nápoje 
(alkoholické a nealkoholické, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu). 
Povinné spropitné. Cestovní pojištění. Příplatek za ubytování pou-
ze jedné osoby ve dvoulůžkové kajutě (aktuální cena na vyžádání).

Termín: ................ 15.3. - 3.4.2018
Cena/os.: ...od 99 990 Kč(3 680 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odlet směr Santiago - -

2.den > Chile / Santiago - -

3.den > Chile / Valparaiso nalodění - 17:00

4.den > Chile / Coquimbo 8:00 17:00

7.den > Peru / Pisco 6:00 17:00

8.den > Peru / Callao 8:00 -

9.den > Peru / Callao - 16:00

10.den > Peru / Salaverry 9:00 20:00

12.den > Ekvádor / Manta 5:00 18:00

14.den > Panama / Fuerte Amador 8:00 -

15.den > Panama / Fuerte Amador + Panamský pr. 12:00 20:00

17.den > Kajmanské ostrovy / George town 8:00 16:00

19.den > USA / Fort Lauderdale vylodění 7:00 -

20.den > Přílet do ČR - -

5, 6, 11, 16.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


