NOVINKY 2019
Pro sezónu 2019 jsme pro vás opět připravili celou řadu novinek. Např. exkluzivní Family
hotely a kluby jenom pro klienty naší rodiny, dále NEPTUN klub pro dovolenou s animačním
programem, novou destinaci, nově odlety z Pardubic, řadu nových bydlení, služeb a extra
výhody v rámci rodiny TRAVEL FAMILY. Věříme, že vás naše nabídka pro sezónu 2019 zaujme
a uspokojí i ty nejnáročnější představy o báječné a pohodové dovolené.
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VIAMARE FAMILY HOTEL
KORFU
Hotel – All Inclusive

KALIA FAMILY KLUB
KRÉTA – HERAKLION
Hotel – All Inclusive

KRONOS
PIERIE – OLYMPSKÁ RIVIÉRA
Hotel – Polopenze

GORGONA FAMILY HOTEL
KRÉTA – HERAKLION
Hotel – Polopenze

PHILOXENIA
AMMOUDIA
Hotel – Polopenze

MARIAS RESIDENCE
NAXOS
Studia – Bez stravy

KORALLI BEACH
NIFOREIKA
Hotel – Polopenze

OCEAN BLUE
RHODOS
Hotel – All Inclusive

MELY
KYTHIRA
Studia – Bez stravy

PARGA
ALIKI
Studia – Bez stravy

KAMARI BEACH
RHODOS
Hotel – All Inclusive

ANEMA
SAMOS
Hotel – All Inclusive

KARPATHOS
LADIS
Studia a apartmány – Bez stravy

ARISTOTELES
CHALKIDIKI
Hotel – All Inclusive

TISHINA
BUHLARSKO, PRIMORSKO
Hotel – All Inclusive

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

AKCE VESELÉ LÉTO A AKCE KLIENTI 55+ SE SLEVOU AŽ 30 %
Na vybrané ubytovací kapacity ve vybraných termínech jsme pro sezónu 2019 připravili rozšířenou
nabídku s mimořádnou slevou až 30 %. Spojili jsme také dohromady akci Veselé léto a akci Klienti
55+, abychom vám nabídli co nejširší možnosti výběru. Na obě akce můžete navíc uplatnit věrnostní
slevu 2-3 %. Akce platí do 31. 3. 2019 a do vyprodání kapacit. Více informací naleznete na str. 12-13.

AKCE 1 + 1 S EXTRA SLEVOU AŽ 7 %
Objednáte-li si do 31. 3. 2019 ke svému zájezdu ještě jeden realizovaný v sezóně 2019 v rámci rodiny
TRAVEL FAMILY, dáme Vám k aktuální ceně druhého pobytu extra slevu ve výši 7 % z katalogové
nabídky dovolených u moře a 5 % z relaxačních a zimních pobytů. Extra slevu lze kombinovat pouze
se slevou First Minute. Nelze ji uplatnit s věrnostní slevou, nabídkami Last Minute, ani akčními
nabídkami. K letní dovolené tak výhodněji získáte další letní, zimní nebo relaxační pobyt. Rádi vám
poradíme, jak získáte nejlepší cenu v rámci této akce.

FAMILY HOTELY A KLUBY
Jedná se o exkluzivní hotely pouze pro klienty naší rodiny. Jde většinou o uzavřené resorty
s maximálně dvaceti pokoji/studii/apartmány s bazénem. U Family klubů je k dispozici all inclusive
program a u Family hotelů je stravování all inclusive, polopenze nebo snídaně. Family klub naleznete
na Krétě – Kalia Family Club. Family hotely nabízíme na Krétě – GORGONA Family hotel, v Tolu – RITSA
Family hotel, na Korfu – VIAMARE Family hotel, a v Bulharsku – PERLA PLAYA Family hotel.

RODINNÉ NEPTUN KLUBY – DOVOLENÁ S PROGRAMEM
To je zábava pro děti a relax pro rodiče. Díky zájmu klientů jsme rozšířili nabídku o dovolenou
s programem. Jedná se o zábavní animační programy pro děti a tematický program pro rodiče. Díky
rodině TRAVEL FAMILY jsme rozšířili program Neptun klubů z Chorvatska i do Řecka. První Neptun
klub v Řecku jsme otevřeli na Krétě v hotelu Kalia Family Klub. Připravujeme další hotely. Více na str. 8.

ODLETY Z PRAHY, BRNA, OSTRAVY A PARDUBIC
Z Prahy s námi můžete letět na všechny řecké destinace a ostrovy, Kypr, do Bulharska, Turecka,
na Maltu a Sicílii.
Z Brna s námi můžete letět na Krétu, Lefkadu, Zakynthos, Rhodos, Thassos a do Bulharska.
Z Ostravy s námi můžete letět na Krétu, Korfu, Zakynthos, Kos, Rhodos a do Bulharska.
Z Pardubic s námi můžete letět na Krétu.

RODINNÁ DOVOLENÁ VÝHODNĚ
Pro rodiny s dětmi máme i v této sezóně zvýhodněné ceny až pro 2 děti, viz str. 7. Díky Neptun
klubům nabízíme nově i dovolenou s programem pro děti a rodiče. Pro rodiny máme ubytovací
kapacity, které nabízí prostorné apartmány, rodinné pokoje nebo rodinné suity a další možnosti
ubytování. V nabídce jsou i hotely se skluzavkami, tobogány nebo přímo vodní parky. Nechybí ani
hotely s animačními programy pro děti a dalšími atrakcemi.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, DĚTI DO 12 LET ZDARMA
Využijte výhodné cestovní pojištění Standard nebo Exclusive. Při uzavření smlouvy o zájezdu
do 31. 3. 2019 s cestovním pojištěním od nás získáte pro vaše děti do 12 let cestovní pojištění
ZDARMA. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělé osoby. Pojištění v sobě obsahuje
i možnost storna zájezdu z důvodu přírodní katastrofy v místě pobytu. Více na str. 371.

TRAVEL FAMILY ASISTANT NA 1 ROK ZA 99 KČ
Po dobu jednoho roku vám nabízíme řešení jakéhokoli vašeho problémového/zpožděného letu
nebo poškozeného, zpožděného či ztraceného zavazadla bez spoluúčasti. Tuto kompenzační
asistenční službu máte od nás za zvýhodněnou cenu 99 Kč/os. nebo 249 Kč/skupina max. 4 osoby.
Získáte od nás slevový kód, který jednoduše uplatníte v případě problému s letem či zavazadlem na
www.claimcloud.cz a společnost za vás vše vyřeší. Více na našich webových stránkách v sekci Služby.

SVOZY ZDARMA NA/Z LETIŠTĚ V PRAZE AŽ Z 88 MÍST
Pro ještě lepší pohodlí a komfort jsme pro vás připravili nabídku našich transferů pro odlety
z Prahy u celé řady destinací. Akce Svozy ZDARMA platí do 31. 1. 2019, více na str. 10-11.

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ V PRAZE, BRNĚ, OSTRAVĚ ZDARMA
Využijte pohodlí snadného a praktického parkování u letiště v Praze, Brně a Ostravě. Užijte si komfort
spojený s příjezdem do odletového místa a návratem z vaší dovolené. Akce Parkování u letiště
ZDARMA platí do 31. 1. 2019. Po tomto termínu vám nabídneme parkování za zvýhodněné ceny.
Na jednu smlouvu o zájezdu je možné čerpat jedno parkovací místo.
Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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