
Plujte s námi z Norska 
přes Rusko až za polární kruh

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 - Trondheim. Transfer letiště - hotel - přís-
tav - letiště. Ubytování v hotelu v Trondheimu (1 noc). Služby česky/
slovensky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu. Ubytování v 
kajutě vybrané kategorie (14 nocí). Přístavní poplatky. Zavazadlový a 
úklidový servis.Strava na palubě: program All Inclusive - 3 hlavní jídla 
denně, svačiny a půlnoční bufet, neomezené množství alkoholických a 
nealkoholických nápojů. Užívání bazénu, vířivek fitness centra a jiných 
sportovně-rekreačních zařízení.Účast na akcích pořádaných na palubě.

Cena nezahrnuje:
Fakultativní výlety a případné vstupy. Využívání služeb na lodi jako 
prádelna, fotograf, internet, salón krásy a podobně. Povinné spropit-
né pro obsluhu na lodi (144€/os.).Vízum pro vstup na území Ruska 
(účastníci fakultativních výletů pořádaných CK PT Tours vízum do Ruska 
nebudou potřebovat). V případě individuální prohlídky města, si musí 
každý klient vízum zařídit sám (cena cca 2.200Kč/os). Cestovní pojištění.

Termín: ................. 6.7.-21.7. 2018
Cena/os.: ...od 60 600 Kč (2 322 €)

Program Připlutí Vyplutí

1.den > Odlet směr Trondheim - -

2.den > Trondheim / Norsko - nalodění - 20:00

4.den > Leknes / Norsko 7:00 16:00

6.den > Murmansk / Rusko 9:00 18:00

7.den > Honningsvag / Norsko 11:00 23:59

8.den > Lakselv / Norsko 8:00 18:00

10.den > Longyearbyen (Špicberky) / Norsko 11:00 21:00

12.den > Alta / Norsko 9:00 18:00

13.den > Tromso / Norsko 7:30 16:00

14.den > Narvik / Norsko 11:30 20:30

16.den > Trondheim / Norsko - vylodění 8:00 -

3,5,9,11,15.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
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