
NOVINKY 2018
Pro sezónu 2018 jsme pro Vás připravili celou řadu novinek 
v podobě nových destinací, služeb, produktů, typů zájezdů 
a ubytování. Jsme přesvědčeni, že Vás naše nová nabídka 
zaujme a uspokojí i ty nejnáročnější představy o příjemné, 
pohodové a klidné dovolené. 
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LIMNOS

SYVOTA ITHAKA PELOPONÉS - NIFOREIKA

PELOPONÉS - KYPARISSIA KYTHIRA KRÉTA - AGIA GALINI

KALYMNOS SANTORINI MYKONOS

NAXOS PAROS

SKOPELOS MALTA SICÍLIE

ZÁLOHAjen 1 500 Kčna osobu 
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KRÉTA - AGIA GALINI
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ZÁLOHA JEN 1 500 KČ/OSOBA
U všech zájezdů v rámci našich NOVINEK 2018 můžete uhradit zálohu jen
ve výši 1 500 Kč/osoba, minimálně však 4 000 Kč/smlouva do 31. 1. 2018.
Doplatek do 50 % je splatný do 2 měsíců od podpisu smlouvy o zájezdu.  

AKCE VESELÉ LÉTO SE SLEVOU AŽ 30 % 
Na vybrané ubytovací kapacity ve vybraných termínech jsme pro Vás připravili nabídku 
s mimořádnou slevou až 30 %. Nabídka platí do 31. 3. 2018, více na straně 14-15. 

ODLETY Z PRAHY, BRNA A OSTRAVY
Naši nabídku s odletem z Prahy na sezónu 2018 jsme ještě více rozšířili a zatraktivněli 
o nové destinacev Řecku: Syvota, Ithaka, Peloponés - Niforeika a Kyparissia, Kythira, 
Kréta - Agia Galini, Kalymnos, Santorini, Mykonos, Naxos, Paros, Limnos a Skopelos. 
Pobyty budeme zajišťovat nově též na Maltě a Sicílii.

Z Brna s námi můžete letět na Lefkadu, Zakynthos, Krétu, Rhodos, Kos, Thassos 
a do Bulharska.

Z Ostravy s námi můžete letět na Korfu, Zakynthos, Krétu, Kos a do Bulharska. 

RODINNÁ DOVOLENÁ
Pro rodiny s dětmi jsme do naší nové nabídky zařadili ubytovací kapacity, které nabízí 
prostorné apartmány, rodinné pokoje nebo rodinné suity a další možnosti ubytování. 
Stejně tak hotely, kde jsou součástí areálu skluzavky, tobogány nebo přímo vodní parky. 
Nechybí ani hotely s animačními programy pro děti a dalšími atrakcemi a aktivitami.  

PESTRÁ NABÍDKA UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB 
V naší nové nabídce najdete skutečně široký výběr ubytovacích služeb bez stravy, 
se snídaní, polopenzí, plnou penzí, all inclusive či ultra/premium all inclusive. 
Určitě si vyberou i ti nejnáročnější. 

TRANSFERY ZDARMA NA/Z LETIŠTĚ V PRAZE AŽ Z 88 MÍST 
Pro ještě lepší pohodlí a komfort jsme pro Vás rozšířili nabídku našich transferů pro 
odlety z Prahy u většiny destinací. Akce ZDARMA platí do 31. 1. 2018, více na straně 8-9. 

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ V PRAZE A OSTRAVĚ ZDARMA  
Ve spolupráci se společností GO PARKING a Letištěm Leoše Janáčka Ostrava Vám nabízíme 
i v sezóně 2018 využít akce parkování ZDARMA u letiště v Praze a Ostravě, více na straně 10. 
Tato akce platí až do 31. 3. 2018.

STRAVA A DALŠÍ SLUŽBY NA PALUBĚ LETADLA 
Máte-li zájem, předem si můžete přiobjednat stravu (studený/teplý catering a další 
občerstvení nebo též vína a šampaňské), konkrétní sedadlo (standardní či prémiová místa) 
či nadváhu u Vašeho zavazadla (8/17 kg). Neváhejte se na nás obrátit. 

NEVYHOVUJE VÁM DÉLKA POBYTU?  
Žádný problém. Rádi pro Vás připravíme pobyt na počet dnů, který bude lépe 
vyhovovat Vašim představám a požadavkům. Neváhejte nás kontaktovat.

DÁREK V DESTINACI - PLÁŽOVÁ TAŠKA 
Pokud si u nás svoji dovolenou objednáte do 31. 3. 2018, 
přichystali jsme pro Vás, jako poděkování za Vaši přízeň 
a věrnost, praktickou plážovou tašku (1 kus na každou 
objednávku nebo rodinu). Tento dárek Vám na místě 
předají naši delegáti nebo místní zástupci.   


