
Novinky 2017

Pro sezónu 2017 jsme pro Vás připravili celou řadu novinek ve formě nové destinace, 
produktů a ubytování. Věříme, že Vás rozšířená nabídka zaujme a že uspokojí i ty nejná-
ročnější představy o krásné, pohodové a klidné dovolené.
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Vyhrajte výjimečné slevy 25% a zájezdy v hodnotě Rozšířená nabídka pro rodiny s dětmi
25 000 Kč

Odlety nově i z Ostravy
Bulharsko - krásná leto viska s bydlením přímo
na písečných plážích 

Větší nabídka stravování 

Extra sleva za věrnost ve výši až 3% Rozšíření nabídky o krátkodobé zájezdy 

Strava na palubě letadla
Moje Viamare = dovolená za nejlepší cenu

Nová prodejní místa

Nádherné písečné pláže v bulharských letoviscích s ubytováním ve větších 
a prostornějších apartmánech až pro 5 osob s možností využití bazénu 

Vyhrajte v soutěži výjimečné slevy a výhry při příležitosti 25 let Viamare 
jistě ocenění rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Na výběr budou 

jako naše poděkování, že jste s našimi službami spokojení a každý rok zájezdy se snídaní, s polopenzí a all inclusive.
s námi opakovaně trávíte dovolenou.  

Nově nabízíme možnost odletů na nejoblíbenější řecké ostrovy i z Ostravy. 
V sezóně 2017 Vám nabídneme odlety z Ostravy na Korfu, Zakynthos, 
Krétu a Kos.

Objevte krásy Černého moře s nádhernými písečnými plážemi, bydlení 
v menších letoviscích, v hotelech a apartmánových domech ležících přímo 
na písečných plážích. V sezóně 2017 Vám nabídneme nádherná letoviska 

Ubytování zejména v nově otevřených letoviscích v Bulharku Vám přinese 
na jihu Bulharska - Lozenec, Carevo a Sozopol, která jsou snadno širší nabídku zájezdů se snídaní, s polopenzí či all inclusive . To určitě 
dostupná z letiště v Burgasu. Více informací naleznete na str. 15. ocení rodiny s dětmi. 

Vyhovuje Vám kratší doba dovolené? Právě pro Vás je zde nabídka Jezdíte-li s námi pravidelně na dovolenou, máme pro Vás extra slevy 
krátkodobých (až 5 denních) pobytových zájezdů. Můžete tak jezdit za věrnost. Zaregistrujte se do věrnostního programu klubu Viamare 
častěji. Nabídka bude k dispozici na našich webových stránkách před nazvaného Moje Viamare a získejte řadu dalších výhod a slev, např. 
zahájením sezóny.věrnostní slevu ve výši až 3%. 

Přinášíme Vám možnost objednání stravy (tzv. catering) na palubě letadla 
S věrnostním programem Moje Viamare získáte dovolenou za nejvý- (více na str. 16).
hodnější možné podmínky. Na webových stránkách Viamare je sekce 
Moje Viamare. Po registraci budete mít možnost kdykoli po přihlášení 
do Vaší osobní sekce vstoupit. Ta Vám umožní snadněji objednávat Rádi bychom Vám nabídli možnost zakoupit si zájezd od Viamare ve více 
zájezdy, přístup k historii Vašich objednávek, dokumentům k odbavení prodejnách. Proto jsme v jednání s naší partnerskou cestovní kanceláří 

a věříme, že Vás brzy budeme informovat o nových prodejních místech. zájezdu a řadu dalších výhod a benefitů. Více informací o programu 
Jejich seznam naleznete na našich webových stránkách www.viamare.cz.naleznete na str. 9. 

Rezervace na 242 489 351Online rezervace na www.viamare.cz4
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