Trading s.r.o.

.

10 dní / 8 nocí

Cestovní agentura

41.200 Kč

č.2 – 07.01.2017

již od
včetně letenky

MALEDIVY

Za teplem, odpočinkem a koupáním
do tropického ostrovní ráje v Indickém oceánu
Maledivy jsou ostrovním rájem v Indickém oceánu a nabízí kouzelnou a jedinečnou dovolenou. Zažijete křišťálově
čisté moře s kouzelným podmořským světem ideálním pro potápění, čarokrásnou tropickou přírodu a nádherné
sněhobílé písečné pláže, které lemují pobřeží každého ostrova. Strávíte nezapomenutelnou dovolenou plnou slunce,
odpočinku na pláži pod korunami palem a fantastického koupání v teplém korálovém moři.

POBYT NA 2 OSTROVECH
ROK
2017

Hotel 3* - STD

Hotel 5* - STD

Hotel 3* - STD

Hotel 5* - STD

Hotel 5* - STD

Hotel 5* - STD

FUN
ISLAND
RESORT

PARADISE
ISLAND
RESORT & SPA

FUN
ISLAND
RESORT

SUN
ISLAND
RESORT & SPA

PARADISE
ISLAND
RESORT & SPA

SUN
ISLAND
RESORT & SPA

Plná penze
4 nocí

Polopenze
4 nocí

Plná penze
4 nocí

Polopenze
4 nocí

Polopenze
4 nocí

Polopenze
4 nocí

OBDOBÍ

07.01. – 31.03.2017

07.01. – 31.03.2017

07.01. – 31.03.2017

CENY

42.400

42.800

47.900

OBDOBÍ

01.04. – 30.04.2017

01.04. – 30.04.2017

01.04. – 30.04.2017

CENY

37.800

37.500

40.700

OBDOBÍ

01.05.. – 25.07.2017

01.05.. – 25.07.2017

01.05.. – 25.07.2017

CENY

31.400

31.200

32.700

All inclusive
Dospělí
All inclusive
Děti 2-12 let

Nelze

1.800 os./ den

Nelze

1.800 os./ den

1.800 os./ den

1.800 os./ den

Nelze

900 os./ den

Nelze

900 os./ den

900 os./ den

900 os./ den

CENA ZAHRNUJE

:-

ubytování na 8 nocí ve standardním dvoulůžkovém pokoji ve vybraných dvou hotelech
8x stravování dle vybraných hotelů
transfer lodí event. letadlem : letiště Male – hotel ( ostrov ) – letiště Male
na letišti při příletu / odletu asistenci zahraničního partnera v češtině

CENA NEZAHRNUJE : - letenku v ceně od 10.000,- Kč na trase Praha – Male ( Maledivy ) – Praha ve třídě
ekonomy včetně letištních tax, palivových poplatků aj.
Cena letenky, letecká společnost ( Emirates, Fly Dubai aj.) včetně uvedení trasy letu
bude sdělena při objednání zájezdu v CA !
- cestovní pojištění
PŘÍPLATKY

: - příplatky za stravování all inclusive jsou uvedené v tabulce u každého hotelu

POZNÁMKY

: - přesný termín i délka pobytu v uvedeném období bude stanovena dle přání klienta při
objednání zájezdu v CA
- 1 noc navíc v libovolném hotelu na vyžádání v CA
- pokoje 1/1, 1/3, vodní bungalovy aj. na vyžádání v CA
- SLEVY na děti ve věku 2-12 let na vyžádání v CA

Na přání lze pobyt na Maledivách vhodně zkombinovat s pobytem na exotickém ostrově Srí Lanka.
Pro milovníky poznávání pamětihodností lze pobyt na Maledivách zkombinovat s 5 až 8 denními poznávacími
okružními zájezdy po Srí Lance, během kterých se navštíví buddhistické chrámy, kouzelné památky i nejznámější
oblasti Srí Lanky ( Dambulla, Kandy, Polonnaruwa, Sigiriya, Pinnawela, safari, čajové plantáže, spice garden,
botanická zahrada aj.
Vyžádejte si v cestovní agentuře samostatné nabídky zájezdů.
Česká Asociace Wellness & Cestovní agentura KOMFORT TRADING s.r.o. , CA
Kontakt : mobil : 602 346 018 ; E-mail : ota@ck-komfort.cz

