
Za pohostinností  
Středomoří na zbrusu nové lodi 

MSC Seaview
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:
Autobusovou dopravu Praha-Janov. Trasa A: Praha-Plzeň-Janov. Trasa 
B: Ostrava-Brno-Bratislava-Janov. V případě, že se nenaplní minimální 
kapacita pro dva autobusy, bude jedna z tras operována svozovým auto-
busm. Na trase, která bude méně preferovaná pojede svozový autobus 
do německého Rosenheimu, kde se skupina spojí do jednoho hlavního 
autobusu, který bude pokračovat dále do Janova. Ubytování v kajutě vy-
brané kategorie, přístavní poplatky, zavazadlový a úklidový servis. Strava 
na palubě: rozšířená plná penze - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční 
bufet, nápoje ke snídani, čaj, káva. a džusy z automatu v rautové restau-
raci. Voda v průběhu celého dne v rautové restauraci. Užívání bazénu, 
vířivek, fitness centra 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, 
internet, salón krásy apod. Dále pak nápoje k obědu a večeři, alkohol-
ické 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. Možnost zajištění individuálních svozů z jiných měst do Prahy. 

Termín: ............... 29.9.-8.10. 2018
Cena/os.: ......od 23 540 Kč (902 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odjezd směr Janov - -

2.den > Itálie /  Janov - nalodění - 17:00

3.den > Itálie /  Neapol 13:00 19:30

4.den > Itálie / Messina 8:00 18:00

5.den > Malta / Valletta 8:00 18:00

6.den > Relaxační den na moři - -

7.den > Španělsko / Barcelona 9:00 18:00

8.den > Francie / Marseille 9:00 17:00

9.den > Itálie / Janov - vylodění 8:00 -

10.den > příjezd 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


