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V ážení milovn íci cestován ĺ,

dovolujeme si Vás seznámit s nabĺdkou zájezdťl cestovatelského poľtálu sEN/oR
TRAVEL' kteý vznikl na základe uzké spolupráce mezi rekreačnĺ komisí Svazu
důchodcťl Ceské repubtiky, o.s. a cestovní kancelářĺ Fantasy Travel, s.r.o.' Naším
htavním cĺtem je poskytnutĺ cenově výhodných, avšak kvalitnĺch zájezdťl pro senio-

ry, a to za poznáním, kulturou' historiĺ a odpočinkem. ProtoŽe kaŽdý má jiná očeká-
vánĺ, snaŽĺme se vždy nabĺdnout dovolenou či výtet jak po Ceské nebo S/ovenské
republice autokarem nebo vlastní dopravou, tak i letecky k moři' Všechny zájezdy
sesŕavuielne s ohledem na věk seniorťl. U všech zájezdů, a to i zahraničnĺch, jsou
k dispozici česky hovořĺcĺ prťlvodci nebo delegáti, kteřĺ ochotně pomohou zodpově-
dět jakékoliv dotazy nebo zrealizovat Vaše přání. U mnoha zájezdů je také možné
využít výhodných nabídek i pro členy rodiny, kteřĺjsou mladšĺho věku.

sEN/oR TRAVEL pro Vás zajišťuje:
- kvalitnĺ a finančně výhodné zájezdy
- jednodennĺ výlety
- tuzemské a lázeňské pobyty
- letecké zájezdy k moři
- nabídku fakultativnÍch výletťl v mĺstě pobytu
- parkování na /eŕl.šŕi
- cestovní pojištění včetně pojištění storna z důvodu nemoci
- pro jednotlivce pomoc při hledáni spo/ucestujĺcího
- vyřĺzenĺ veškeré agendy při rezeruacizájezdu
- prodej vstupenek na kulturní akce v Ceské republice

Spolehnouŕ se mťlžete i na osobní a vstřícný přĺstup celého našeho kolektivu
Skupinám mťlžeme vytvořit individuální nabĺdku iv odlišných termínech'
Věříme, že si z naší nabídky vyberete'

Pro více informacĺjsme Vám kdykoliv k dispozici na telefonním čísle 778 493 492
nebo na e-mailové adrese zajezdy@seniortravel'cz.

osobně nás mťlŽete navštívit od pondělí do pátku v době od 10:00 do 15:00 na
adrese Praha 5, Na Bělidle 34 (metro Anděl)'

Kompletnĺ nabídku naleznete na WWW. seniortravel'cz

S Úctou

ru ű/,4í
Aĺeš Pekař

SENI9R
TRAVEL



CESKA REPUBLIKASENI6R 25o KčTRAVEL

AUTOBUSEM
ODJEZDY Z PRAHY

10.2.2018
MILEVSKO
NávŠtěva klášte-
ra a masopustní
průvod ve městě
Milevsko.

14.3.2014
česrcý ŠľeRľ geRlG vRcHoTo\ŕY JAl{ovlcE
Návštěva zámku v Ceském Šternberku a zámku Vr_

chotovy Janovice včetně prohlídky zdejší galerie.

18.4.2íĐ14
KRAJsKÉ
MĚsTo PuzEŇ
Návštěva náměstí
největšího zápa-
doieského města,
prohlídka kostela
Sv. Bartoloměje
a exkuze v míst-
ním pivovaru.

JEDNoTĺrlÁ ceruł:

í6.5.20í8
vLAšlM' JEMN!ŠTĚ
Návštěva zámeckého
parku ve Vlašimi včet-
ně prohlídky zámku
a návštěva zámku
Jemniště.

20.6.2018
oRLĺK' zvíKov
Návštěva jihoěeské_
ho zámku orlík
a hradu Zvíkov.

í9.9.2018
ZAHRADA čecľl
Návštěva litoměřic-
ké výstavy Zahrada
Čech.

17.10.2014
HoŘov!cE'
TocNÍK
Návštěva středo-
českého zámku Ho-
řovice a nedalekého
hradu Točník.

14.11.2íJ18
TÁBoR' čenveľÁ LHoTA
Prohlĺdka jihoÖeského města Tábor a krásného zám-
ku Červená Lhota.

GENA ZAHRNUJE: Autobusovou dopravu.

GENA NEZAHRNUJE: Vstupné, občerstvení

JEDNODENNI
Z

Z'INEZ'DY

,

Kompletnĺ nabídku zvýhodněných zájezdů pro seniory naleznete na:

vvvt/w. se n i o ľt rave I .cz
sENloR TRAVEL, Na Bělidle 34, Praha 5, te!: 778 493 492 1
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SENISR
TRAVEL

AUTOBUSEM
Nástupní místa:
PRAHA' pŘĺgRAM, písrx
nebo kdekoliv na trase dle dohody
7dní/6nocí
PLNÁ PENZE
HOTEL

PoD sTR/ĄŽ[***
29.0,4. - O5.O5. 2íJ/,A

Dospělá osoba 4 300 Kc

UBYTOVANI:
PoLoHA: Hotel leŽív krásné předšumavské cástijiŽ-
ních Čech v obci Lhenice, 'ĺ8 km od Prachatic a 150 km
od Prahy.

PoPlS: Hotel má pro své hosty k dispozici restauraci
s barem, TV koutek, WiFi připojenízdarma.
PoKoJE: Jednoduše vybavené pokoj s vlastním so-
ciálním zaťízením'
sTRAvovÁľĺ: Plná penze (snídaně, obědy a veče-
ře)servírovaná'

ll

vÝleĺv v GENĚ ził.lezovl
Pohádková kovárna, město Prachatice, zámek Hlubo-
ká, památník Jana Husa v Husinci, kostel v Bavorově,
jihoceské krajské město Ceské Budějovice, exkuze
v jaderné elektrárně TemelÍn.

CENA ZAHRNUJE:
Autobusovou přepravu,6 x nocleh, plnou penzi, uvedené výlety'

CENA NEZAHRNUJE:
Vstupné do památek a případný rekreaění poplatek (hradí se na místě).

Kompletní nabídku zvýhodněných zĄezdů pro seniory naleznete na:

vVvVW. se n i o ľt ľavel .cz
sENloR TRAVEL' Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 2



POBYTY PRO SENIORY
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SENI6R
TRAVEL

VLASTNĺ DoPRAVA
7dní/6nocí
PLNÁ PENZE

tr'::'i : 'i

HOTEL
Y ,

TETRIVEK
í4.o5. - 2o.o5.2oí8
.lí.06. - í7.06.20í8
í7.o9' - 23.o9.2o,t8
Dospělá osoba 2 400 Kě

UBYTOVÁNĺ:
PoLoHA: HotelTetřívek se nacházíve známém krko-
nošském středisku Pec pod SněŽkou v částiVelká Úpa,
1 km pod stanicí lanovky na RůŽovou horu a SněŽku'
Hotel leŽí u hlavní silnice, vzdálenost zPrahy't80 km
azBrna 210 km' V blízkostije hranice s Polskem.

PoPlS: Menší hotel rodinného ýpu, ve kterém je hos-
tům k dispozicirestaurace, terasa, \MFi připojenĺ a par-
koviště zdarma.
PoKoJE: Vlastní sociální zařízení, TV. K dispozicijsou
dvou aŽ čýřlůŽkové pokoje.

sTRAvovÁľí: Plná penze (snídaně formou bufetu,
obědy a večeře servírované).

GENA ZAHRNUJE; Ubytování, plnou penzi.

CEilA NEZAHRNUJE: Dopravu.

ľ ľ .f'I #!
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Kompletní nabídku zvýhodněných zájezdil pro seniory naleznete na:

w\^/w. se n i o ľt ľave l.cz
SENIOR TRAVEL, Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 3



POBYTY PRO SENIORY

cR I \íYsoclNA
SENI6R

TRAVEL

VLASTNí DoPRAVA
5dní/5nocí
oD NEDĚLE Do PÁTKU
POLOPENZE
HOTEL

OREARESORT
DE'l'Ěľ SKAL ***

sezlľl l
02.01. - 29.03., 03.04. - 30.04., 01.11. - 14.12.

Dospělá osoba 3 900 Kc
JednolůŽkový pokoj 5 575 Kč

ugvrovÁľí:
PoLoHA: Hotel leŽí v překrásné kĘině Žd'árských
vrchů u Milovského rybníka obklopen lesy. Hotel je
rnýborně dostupný ze všech dopravních tahů a nabízí
veškeý komfort' kteý sijen můŽete pro strávení krás-
né dovolené přát. Vzdálenost od Prahy je 180 km a od
Brna 80 km.

PoPlS: HoteloW resort vhodný pro všechny věkové
kategorie' Hostům je k dispozici vstupní hala s recep-
cí, lobby baĘ hlavní restaurace, \MFi připojenĺzdarma,
parkoviště u hotelu zdarma a konferenčnímístnost. Ho-
telakceptuje ubýování se zvířaty.

PoKoJE: Ubytovánĺv pokojích ýpu Economy s vlast-
ním sociálnim zařízenim, TV, telefonem, balkónem'
MoŽnost jedné přisýlky' K dispozici jsou i pokoje ýpu
Superior (zrekonstruované) a rodinné pokoje za připla-
tek.

sTRAvovÁNí: Polopenze (snídaně formou bohaté-
ho bufetu, večeře formou bufetu nebo menu) a odpole-
dní káva s moučníkem v hotelovém lobby baru.

sPoRT A zÁBAvA: Kryty bazén (vstup pro hotelové
hosty zdarma v době od 08:00 do 20:00), sauna, ma-
sáŽe, nově zrekonstruované víceúčelové sportoviště s
umělým povrchem vhodné pro volejbal, tenis, nohejbal,
mini fotbal, košíkovou, házenou a badminton. Přímo v
hotelu si také můŽete zahrát stolní tenis, billiard, mini-
golf' Mírně zvlněná kĘina s mnoŽstvím atraktivních
kulturních a přírodních cílů a öisté přírodní prostředí
regionu nabÍzí velmi dobré podmínky pro provozování
cykloturistiĘ' V hotelu je půjčovna kol.

iil 'i1

sEzÓNA tl
0't.05. - 31.10.

Dospělá osoba
JednolůŽkový pokoj

4 {50 Kč
5 975 Kě

GENA ZAHRNUJE:
. 5 x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu
. 5 x večeře formou bufetu nebo menu (servírované

menu 4-chodové)
.5 x odpolední káva s moučníkem v hotelovém Lobby

baru
. Vstup do hotelového bazénu
. Domácí mazlíěek zdarma
. Zdarma WiFi internetové připojení ve veřejných pro-
storách hotelu

. Parkování u hotelu zdarma
CENA NEZAHRNUJE:
Dopravu a nápoje u večeře.

Jt
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Kompletní nabĺdku zvýhodněných zĄezdů pro seniory naleznete na:

vVvVW. se n i o ľt rave l .cz
sENloR TRAVEL, Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 4



POBYTY PRO SENIORY

R T LUHA ovlcE
SENI6R

TRAVEL

VLASTNI DOPRAVA
7dní/6nocí
PLNÁ PENZE
HOTELY

HARMONIE ***

aŘezeľ, DUBEN' LlsToPAD
Dospělá osoba
JednolůŽkoW pokoj

Domácí mazlíček / pobyt

4 820 Kc
5 500 Kc

600 Kč

UBYTOVANI:
PoLoHA: Hotely Harmonie se nachází na okrajilázní
Luhačovice ve Zlínském kraji v údolí říčky olšavy, ne-
daleko vyhledávané Luhačovické přehrady a uprostřed
kouzelné přírody, kterou můŽete obdivovat z velké ho-
telové terasy' Luhaěovice, jejichŽ centrum je vzdáleno
15 minut pěšky, patřĺ mezi lázně s dlouhou tradicí, jsou
známé díky prameni Vincentka, nádherné architektu-
ře, tradicím a bohatémLl kLllturnímtl vyŽití. Vzdálenost
z Prahy je 320 km a z Brna 120 km.

PoPlS: Hotelouým hostŮm je k dispozici vstupní hala
s recepcí, restaurace, bar, konferenčnísál, \MFi připo-
jen í zdarma ve společenshých prostorech, parkoviště.

PoKoJE: Vlastní sociální zaŕÍzeni, TV se satelitním
příjmem'

sTRAvovÁNí: Plná penze: 6 x snídaně, 5 x oběd
(dvouchodové menu), 6 x večeře (tříchodové menu),

SPORT: Vyhřívaný hotelouý bazén, sauna, Íitness
centrum, tělocviina, masáŽe, zábaly, perličkové koupe-
le' kryokomora' Za poplatek k zapůjcení Nordic Wal-
king hole, pétanque, horské kola nebo koloběŽĘ.

CENA ZAHRNUJE:
6 x ubytování s plnou penzí, balíček procedur ve zdejším wellness
centru (2 x částečný rašelinový zábal, 1x částeěná klasická masáż,
1 x inhalace vincentkou, 2 x bazén 1 hodinu denně), neomezený
Vstup do Íitness centra a tělocvičny.

CENA NEZAHRNUJE:
Dopravu, lázeňský poplatek pro osoby ve věku do 70 let ve výši
15Kč/noc.

Kompletní nabídku zvýhodněných zájezdů pro seniory naleznete na:

vvvvw. se n i o rt rave I .cz
sENloR TRAVEL' Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 5



POBYTY PRO SENIORY

CR T BILE KARPATY

SENI6R
TRAVEL

E.
F-

AUTOBUSEM
Nástupní místa: PRAHA, BRNo
nebo kdekoliv na trase dte dohody
8dní/7nocÍ
POLOPENZE
WELLNESS HOTEL

R/ĄDfuov *** -:*.*:*.*

25.08. - oí.o9. 2í,18
Dospělá osoba:
Pokoje STANDARD 4 7o0 Kě
Pokoje sUPERloR 5 600 Kě
JednolůŽkový pokoj je bez příplatku.

usYTovÁľí:
PoLoHA: Hotel leŽí v malebné kĘině v podhůří BĹ
lých Karpat v nádherné přírodě ve vyhlášené rekreační
oblasti a v blízkosti vodní nádże Luöina. Vzdálenost od
Prahy je 300 km a od Brna 95 km.

PoPlS: Př'ljemný hotel s rodinnou atmosférou' Hos-
tům je k dispozici vstupní hala s recepcĺ, restaurace,
bar, r4ýtah, konferenční sál, Íitness centrum. V hotelo-
vém wellness můŽete navštívit saunu, páru, infrakabi-
nu, vířivku, záżitkové sprchy, KneippŮv chodník nebo
se nechte hýčkat příjemnou masáŽí.

PoKoJE: V hotelu jsou dva ýpy pokojů, a to:

STANDARD Jednoduše zaŕízené pokoje s vlastním
sociálním zaŕizenim' Některé pokoje jsou s balkónem.
MoŽnost ubytování aŽ tříosob.
SUPERIOR Nově rekonstruované pokoje s vlastním
sociálním zaŕízením a TV. Některé pokoje mají balkón
a ubytovat zdelze aŽ tři osoby.

sTRAvovÁNí: Polopenze (snídaně formou bufetu
nebo servírované, veěeře formou tří chodů).

PROGRAM:
Po cestě zastávka v HustopeÖích, během pobýu tĺýleý:
Uherský ostroh - volná prohlídka - nám. sv. ondřeje,
Židovsk'ý hřbitov, pomník padlým legionářům

StráŽnice - prohlídka skanzenu
Hodonín - volná prohlídka města

hrad Buchlov - prohlídka

zámek Buchlovice - prohlídka

Kyjov - prohlídka města

Předposlední den zĄezdu pěšíuýlet po okolí - rozhled-
na Travičná, salaš Travičná, vyhl. bod Sumárník. Po-
sledníden na cestě zpět prohlídka zámku v Bučovicích'

CENA ZAHRNUJE:
Autobusovou dopravu, uvedené výlety, ubýování ve vybraném typu
pokoje, polopenzi (snídaně a veěeře).

CENA NEZAHRNUJE:
Vstupné u výletů a případný rekreaóní poplatek (platí se na mĺstě).

Kompletní nabídku zvýhodněných zájezdů pro seniory naleznete na:

vvvvw. se n i o rt ravel .cz
sENloR TRAVEL, Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 6



POBYTY PRO SENIORYSENI(fR
TRAVEL

VLASTNI DOPRAVA
8dní/7nocí
BEZ STRAVY
PENZION

EL PASO
28.o4.2oí 8 - o5.o5.2oí 8
o5'o5.2o18 - 12.o5.2oí 8
,l2,o5,2oí 8 - í 9.o5.2o18
Dospělá osoba

o8.o9. - í5.o9. 2018
Dospělá osoba

1 795 Kč

1 550 Kč

UBYTOVAN!:
PoLoHA: Penzion El Paso leŽí v městečku ŠtÚrovo
na Slovensku, pouze na krok od mad'arských hranic
a 55 km od Budapešti. Vzdálenost z Prahy je 500 km
azBrna 300 km.

POPIS: V resortu je hostům k dispozici restaurace,
bal' glil. Parkclváĺlíje řidičům uĺnoŽněno zdarma přímo
u chaty.

PoKoJE: Pohodlné ubytováníje pro hosty připraveno
v útulně zařizených studiĺch' Studia majívlastní koupel-
nu se sprchouým koutem a sociálnim zařízením. Dále
disponují plně vybavenou kuchynĺ, TV se satelitním přĹ
jmem a WiFi zdarma. KaŽdé studio má vlastní terasu.

sTRAvovÁN Í: Vlastn í, moŽnost dokou pe n í jed nod u-
ché polopenze (snídaně a večeře servírované) za po-
platek 200 Kč / osoba a den.

SPoRT: V areálu jsou venkovnítermální bazény, kryt'ý
bazén, stolní tenis, volejbalové hřiště, Íitness centrum'
Za poplatek masáŽe a squashouý kurt.

l-1 -t'1

.ła_

GENA zAHRNUJE: Ubytovánĺ.

cENA NEZAHRNUJE: Dopravu, stravování

sLovENsKo ŠľÚRoVo

-t

Kompletnĺ nabídku zvýhodněných zájezdů pro seniory naleznete na:

vvvvw. se n i o ľt rave l .cz
sENloR TRAVEL' Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 7



POBYTY PRO SENIORYSENI('R
TRAVEL

LETECIł( z PRAHY
8dní/7nocí
POLOPENZE
PENZIO N

PRE5LJĄV **

í8.06. - 25.06. 20í8
25.06. - O2,O7. 2íJ18
o2.o7. - o9.o7. 2018
27.OA. - O3.O9.2018
o3.o9. - ío.o9. 2o1a
Dospělá osoba
JednolůŽkouý pokoj

o9.o7. _ í6.07. 20í8
í 6.07. - 23.07. 2o1a
23,07. - 30.07. 2018
30.07. - 06.08. 2018
06.08. - í3.o8. 2018
í3.o8. - 2o.o8. 2018'
20.08. - 27.O8. 2018
Dospělá osoba
JednolůŽkový pokoj

8 990 Kč
9 990 Kč

I 290 Kc
10 690 Kc

é-
UBYTOVANI:
PoLOHA: Penzion se nacházív oblíbeném letovisku
Nessebar, nedaleko centra městecka a 1 km od staré
části města, která je pod ochranou UNESco' Letiště
v Burgasu je vzdáleno 24 km' V blízkostijsou obchody,
restaurace, bary a nákupní moŽnosti.

VYBAVENĺ ľlorelu: Jednoduchý penzion s rodin-
nou atmosférou je vhodný zejména pro klienty, kteří
hledají levnějšĺ ubytování v oblíbeném prázdninovém
letovisku a v blízkosti pláŽe'
VYBAVENí poxo.le: Všechny pokoje mají vlastní
sociální zařízeni, TV se satelitním příjmem, lednicku'
rychlovarnou konvici, balkÓn a WiFi zdarma' Ve stan-
dardních pokojích moŽnost jedné přisýlky. K dispozici
jsou apartmány aŽ pro 6 osob.

PLiłż= Široká pĺsečná pláž je vzdálena 250 metrů'

sTRAvovÁNí: Polopenze (snídaně a večeře serví-
rované od panídomácí).

CENA ZAHRNUJE:
Leteckou přepravu, transfery v mĺstě pobytu, ubytování, stravování
formou polopenze, slużby česky hovořícího delegáta, zákonné po-
jištění CK proti úpadku..

CENA NEZAHRNUJE:
Cestovní pojištěnĺ od 13 Kč / den.

Ł-

rL*
i'r. t

BULHAR.SKO NESSEBAR

a a ll t

Kompletní nabídku zvýhodněných zdiezdů pro seniory naleznete na:

sENloR TRAVEL, Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 I
).cz



vÝtlooľÉ poeYľY u uoŘE

EGYPT MARSAALAM

SENI6R

Dospělá osoba na řádném lůŽku

3. dospělá osoba na přistýlce

Dospělá osoba v jednolůŽkovém pokoji

1. dítě na přistýlce ve věku 2 - 14let

2' dítě na přistýlce ve věku 2 - 14let

Dítě ve věku 2 - 14 let na řádném ĺůŽku

TRAVEL

LETEclł( z PRAHY
KAŽDoU SoBoTU
8dní/7nocí
ALL INCLUSIVE
LÉTo 2o18

HOTEL
THREE CORNERS EQUINOX
BEACH RESORT'*.***

UBYTOVANI:
PoLoHA: Hotel se nachází v zahradě, 30 km od letiště Marsa
Alam.
Wałveľĺ HoTELU: Hotelvhodný pro všechny věkové ka-
tegorie, rodiny s dětmi i milovníky potápěnĺ. Hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí' hlavní restaurace, restaurace á la
carte s kuchyní italskou' lobby bar, bar u bazénu, bar na pláŽi,

maurská kavárna, W-Fi připojení na recepci a terase zdarma'
čistírna, obchod.

VYBAVENĺ PoKoJE: Pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, klimatizací, W se satelitním příjmem, telefonem' sejfem,
balkónem nebo terasou. MoŽnost aż dvou přistýlek'

PLńLŽ: Písečná pláŽleŽÍ přÍmo u hotelu. Do hluboké vody po
molu přes korálové podloŽí. Lehátka a sluneČníky jsou k dispo-
zicizdarma.
SPORT: Dva venkovní bazény (jeden v zimě vyhřívaný), ven-
kovní jacuzzi, stolní tenis, volejbal, šipky, tenis, vodní pólo, ae-
robic, animační programy, billiard, boccie, vodnĺ sporty napláŽi.
sTRAvoVÁNĺ: All inclusive.

PRo DĚTt: Dva bazény, hřiŠtě, miniklub.

ALL INCLUSIVE ZAHRNUJE:
. sníc|aně, clběcly a večeře formotl hrlfetrl včetně nápojt'l mĺstní
výroby

. 10:00 - 11:30 pozdnĺ snÍdaně

. 14:30 - 16:00 odpolední občerstvenÍ

. 16:00 - 17:00 odpolední káva, čaj, zákusky

. 10:00 -24'.00 nealkoholické a alkoholické nápoje místníuýroby
ve vybraných restauracích a barech dlejejich otevíracÍ doby

CENA ZAHRNUJE:
Leteckou přepravu včetně vŠech poplatků, transfery v mĺstě po-
bytu, ubytování' stravování Íormou all inclusive, sluŽby česky
hovořícího delegáta, zákonné pojištění CK proti Úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:
Vízum 690 Kě při objednání zĄezdu nebo 25 USD po příletu do
Egypta' cestovní pojištění od 13 Kě / den.

12 690 Kč
íí 990 Kč
15 990 Kč
8 490 Kč

10 290 Kč
íí 990 Kč

TERMĺNY:
KVĚTEN
05.05. - 12.05.
12.05. - 19.05.
19.05. - 26.05.
26.05. - 02.06.

SRPEN
04.08. - 11.08.
11.08. - 18.08.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.

ceRveľ
02.06. - 09.06
09.06. - 16.06
í6'06. - 23'06
23.06. - 30.06

ZARI
01.09. - 08.09.
08.09. - 15.09.
15.09. - 22.09.
22.09. - 29.09.
29.09. - 06.10.

čeRveľec
30.06. - 07.07
07.07. - 14.07
14.07. - 21.07
21.07. - 28.07
28.07. - 04.08

Řĺueľ
06.10. - 13.10.
13.10. - 20.10.
20.10. - 27.10.
27.10. - 03.11.

Kompletnĺ nabídku zvýhodněných zĄezdů pro seniory naleznete na:

www.senioľtľavel .cz
sENloR TRAVEL, Na Bělidle 34, Pľaha 5, tel: 778 493 492 I
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TRAVEL

LÉTo 2o1 8

H OTEL

PoLoHA: Hotel leŽí v zahradě v turistické oblasti, 6 km
od města Midoun' 14 km od Houmt Souk a 30 minut jízdy
od letiŠtě.

VYBAVENí HoTELU: oblíbený hotelvhodný pro všech-
ny věkové kategorie a rodiny s dětmi. Hostům je k dispozici
vstupní hala s recepcí, směnárna. hlavnĺ restaurace, re-
staurace s italskou kuchyní, několik barů včetně barů u ba-
zénŮ a baru na pláži, maurská kavárna, diskotéka, britský
pub, obchody, WiFi připojení ve veřejných prostorech zdar-
ma' kosmetický salón, konferenční sál.
VYBAVENí PoKoJE: Pokoje jsou umístěny v několika
blocích a majívlastnÍ sociální zařízení, klimatizaci, telefon,
TV se satelitním příjmem, balkón nebo terasu. Ve stan-
dardním pokoji je moŽnost jedné přistýlky. MoŽnost čtyřlůž-
kových aŽ šestilÚŽkov17ch pokoju navyŽádání.
PLÁŽ Široká písečná pláŽ je od hotelu oddělena menší
klidnou komunikací. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici
zdarma Plážové osušky jsou k dispozici za vratnou kauci
5 EUR azakaždou výměnu se platí3 TND.
SPORT: Dva venkovnĺ bazény, bazén se skluzavkami

ilr ;,$ä-ď
a tobogánem, krytý bazén (v zimním "olĺ, vyhřívaný),
aerobic, gymnastika, šipky, lukostřelba, tenisové kurty, sto|-
ní tenis, pláŽový volejbal, petanque, badminton, míčové
hry, minigolf, vodní sporty. Hotel má vyhlášený animační
tým' kteý zajišt'uje zábavu během dne a večerní předsta-
vení. K dispozicije spa centrum s nabídkou masáŽí' hydro-
terapií' léčebných a zkrášlujících procedur.

sTRAVoVÁN ĺ: All inclusive.

PRo DĚTl: Dva venkovní bazény, hřiště, miniklub, ani-
mační programy. V ČeRve ľlcl A SRPNU MAJí KLIENTI
NASI CK K DISPOZICI CESKY HOVORICIANIMATORKU.

. snĺdaně, obědy a večeře formou bufetu vcetně nápojů
místníuýroby

. 10:00 - 11'30 pozdnísnídaně
, 14'.30 - 16:00 odpolední občerstvení
. 16:00 - 17:00 odpolední káva, čaj, zákusky
' 10:00 24:00 nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby ve vybraných restauracích a barech dle jejich ote-
víracídoby

,tš
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Praha '11 nocÍ l 12 dní

Praha 10 nocí / 11 dní

Praha7nocí/8dnĺ
Měsĺc / odletový den

Přĺplatek za jednolůŽkový poko1

1 . dítě 2 - 14 let na přistýlce
3' dospělá osoba na přistýlce
1. a 2. dospělá osoba na řádném lůŽku

Příplatek za iednolůŽkový pokoi
1. dítě 2 - 14 let na přistýlce
3. dospělá osoba na přistýlce
1. a 2' dospělá osoba na řádném lůŽku

Příplatek za jednolůŽkový pokoj
1. dÍtě 2 - 14 let na přistýlce
3. dospělá osoba na přistýlce
1. a 2. dospělá osoba na řádném lůŽku

29

KVETEN

7

11

5

CERVEN

14

18

12

21

25

'19

I 490
I 490

900

6 990

28

26

5

2

a

CERVENEC

12

o

'10

'19

'ĺ6

41tt

1 600
6 990

10 190
11 390

1 500
6 990
I 890

10990
900

6 990

8 990
I 890

26

na
24

30

31

2

b

7

SRPEN

1 600
6 990

10 690
12 190

1 400
6 990

10 390
11 790

900
6 990

10 390

10 390

I
13

14

16

20

21

a1
27

28

2 000
6 990

11 990

13 990
í 800

6 990

11 490
13 390

1 300
6 990

10 190

'11 490
30 6

4

ZARI

13

10

11

20

17

18

3 000

6 990
12 690

14 990

2 700
6 990

12 190
14 290
2 000

6 990

'ĺ 0 690
11 990

25 2

RIJEN
o

Leteckou přepravu na trase Praha - Djerba - Praha, transfery v místě pobytu, ubytovánĺ' stravování formou all
inclusive, slużby česky hovořícĺ delegátky, zákonné pojiŠtění CK proti úpadku.

Cestovní pojiŠtění od 13 Kč / den.

Cenuza rodinný pokoj aŽ pro 6 osob Vám rádi zkalkulujeme na požádání.
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REIJNĺ/AčNĚ - PozNÁvACí pogYT

OSTR.OV DJER,BA

SENI6R
TRAVEL

LETEclł( z PRAHY
Bdní/7nocí
ALL INCLUSIVE
29.05, - 05.06. 2018
o9.ío. _ í6.{0. 2o1a
Dospělá osoba íí 990 Kc
JednolůŽkový pokoj í 2 990 Kč

Platí při objednání do 31.3.2018

Dospělá osoba
JednolůŽkový pokoj

DJERBA
N ě kteří j i nazýv Ąí,,Fra ncouzskou Polynési í Středomo-
ří", zatímco Homér ji popsaljako ,,odysseův ostrov za-
pomnění'', místo, na kterém chce kaŽdý zůstat navě-
ky. Letecká přeprava z Prahy na Djerbu twá 2 hodiny
a 30 minut.

UBYTOVÁNĺ:
PoPlS: Pro rok 2018 jsme vybrali ubytování v hotelu
SUN CLUB 3*+, kteni' je vhodný pľo všechny věkové
kategorie a je vzdálený 5 km od města Midoun, 13 km
od města Houmt Souk a půl hodiny jízdy od letiště'
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, směnár-
na, hlavnírestaurace, italská restaurace, lobby bar, dva
bary u bazénů, maurská kavárna, WiFi připojení (zdar-
ma), obchody' dva venkovní bazény,bazén se skluzav-
kami, krytý bazén, turecké lázné, masáŽe, léčebné pro-
cedury animační programy, vodní sporty na pláŽi.

PoKoJE: Vlastní sociální zařízení, k]imatizace, TV se
satelitním příjmem, telefon, balkón nebo terasa.

sTRAvovÁNĺ: Ąl inclusive.

PLiłż= Hotelorný areál leŽí u píseöné pláŽe (oddělena
je pouze nefrekventovanou cestou). Lehátka a sluneč-
níĘ jsou k dispozici zdarma.

í2 990 Kc

PROGRAM:
í. den: odlet z Prahy, přílet na ostrov Djerba. Po přivĹ
tání s delegátkou následuje transfer do hotelu Sun Club'
Ubytování, v podvečer informaöníschůzka, kde se dozvíte
podrobnosti o navštíveném ostrově, Vašem hotelu a pro-
gramu.
2. den: Po snídani odjezd na půldenníuýlet ''okruh ostro-

í 4 3 9 o Kč ĺii;ľ,?lřľ ľf; ffill?ľ:::í':"?7í3'|Tíffi|'J#:n.il:[
Platí při objednání od 1.4'2018 zvyků a tradic v městečku Guellala a prohlídka keramické

dílny s ukázkou tnýroby a moŽnosti nákupu. Přesun do Er
Riadh, návštěva jedné z nejstarších synagog na světě La
Ghriba. Poté návštěva lisovny oliv, seznámeníse s proce-
sem uýroby olivového oleje a moŽnost jeho nákupu přímo
na místě. Zastávka v Houmt Souku, největším městě ost-
rova. Zastávka u Španělské pevnosti a volný čas. Návště-
va ateliéru Dar Jilani a návrat do hotelu před obědem.
3. den: Volný program nebo moŽnost vyuŽití procedury ve
SPA centru hotelu Sun Club (1 x zahrnuta v ceně zĄezdu:
parní lázeň, peeling, zábal z mořshých řas, 20 minutová
hydroterapie, 30 minutová relaxační masáŽ s esenciálním
olejem. Je moŽné si vybrat jak'ýkoliv jiný den)'
4' den: Po bzké snídanijedinecný celodenní uýlet s obě-
dem na tuniskou pevninu do Brány Sahary - městeöka
Douz, kde se můŽete procházet po nekonečných píseč-
ných dunách nebo se po nich projet na velbloudu (individu-
álnéza2s TND = cca 250 Kč, platíse u průvodce). Návště-
va troglodýních obydlíve vesnici Matmata, kde dodnes Žijí
původní obyvatelé Tuniska Berbeři a kde reŽisér George
Lucas natáöel věhlasné Hvězdné války.
5. den: Volný program.
6. den: Volný program, po snídani moŽnost lodního uýletu
na ostrov plameňáků (včetně oběda), cena 75 TND = cca
750 Kc.
7. den: Volný program.
8. đen: Transfer na letiště a návrat domů.

CENA ZAHRNUJE:
Leteckou přepravu, transfery v místě pobytu, ubytování v hotelu Sun
Club 3"+, stravování formou all inclusive, uvedený program zahrnující
výlet okruh ostrovem, celodenní výlet Douz - Matmata s obědem, 1 x
za pobyt proceduru ve SPA centru (uvedený balíček u 3. dne, kteý je
však moŽný vyuŽít kdykoliv), sluŽby česky hovořící delegátky / průvod-
kyně, zákonné pojištěnĺ CK proti Úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:
Cestovní pojištění od 13 Kč / den.

Kompletní nabĺdku zvýhodněných zájezdů pro seniory naleznete na:

vvvvw. sen i ortravel .cz
sENloR TRAVEL, Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 11
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LETECI<Y Z PRAHY

PLNA PENZE S NAPOJI
í5.5. - 22.5.2018
Dospělá osoba 11 990 Kč
JednolůŽkový pokoj 14 490 Kć,

Cena platí při objednání do 28'2' 2018.

UBYTOVANI:
PoPlS: Tento rok jsme vybrali ubytování v hotelu Ca-
prici4-' kteý leŽív klidné lokalitě v docházkové vzdá-
lenosti od nákupních center letovisek Santa Susanna
a Malgrat de Mar.

VYBAVENí ĺoĺelu: Hotel vhodný pro všechny
věkové kategorie i rodiny s dětmi. Hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí, lobby bar, snack bar u ba-
zénu, restaurace, internetové připojení, TV místnost.

vY BAVE N ĺ po xou e: Vlastn í sociál n í zařízení, kli-
matizace, TV se sate|itnĺm příjmem, telefon, klimatiza-
ce, balkÓn. MoŽnost aŽ dvou přistýlek.

PLÁżz Hotel leŽí přímo u široké písečné pláže.

sPoRT A zABAvA: Venkovní bazén, fitness cen-
trum, Sauna' pára, billiard,stolní tenis' animacní pro-
gramy.

sTRAVovÁNí: Plná penze formou bufetu.

_'_':.Ł

PROGRAM:
V ceně zá)ezdu je zahrnut celodenní uýlet do Barcelony,
ostatní dny volný program.

Datum qý|etu bude upřesněn před odletem.

úł'l
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CENA ZAHRNUJE:
Leteckou přepravu v optimální knihovací třídě, transfery v místě poby-
tu, ubytování, stravování ŕormou plné penze věetně vína a vody, celo-
denní výlet do Barcelony, sluŽby česky hovořícího delegáta, zákonné
pojištěnĺ CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:
Pobytovou taxu Ve výŠi 1 EUR na osobu a noc (platĺ se na místě).
Cestovní pojištěnĺ od '1 3 Kč / den'

r

ľi

Kompletní nabídku zvýhodněných zäjezdů pro seniory naleznete na:

www.seniortľavel.cz
sENloR TRAVEL' Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 12



REuAXAčNĚ - PozNÁvACí poevrSENISR
TRAVEL

osTRov KoR,FU +ALBÁrulr
LETEC}1 Z PRAHY
Bdní/7nocí
POLOPENZE
oí.06. - 08'06. 2018
Dospělá osoba
JednolůŽkový pokoj

14 990 Kč
í6 690 Kc

usvrovÁľĺ:
PoLoHA: Ubytovánív hotelu Sea Bird 3-, ktený leŽí
v letovisku Moraitika v jiŽní části ostrova Korfu' Yzdá-
lenost od letiště je 20 km.

POPIS: Jednoduchý hotel s přátelskou atmosférou
vhodný pro všechny věkové kategorie. Hostům je
k dispozici vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
WiFi připojení (zdarma).

PoKoJE: Účelně zaiízené pokoje s vlastním soci-
álnim zařízením, TV se satelitním příjmem, klimatiza-
cí (za poplatek), telefonem, balkonem nebo terasou'
MoŽnost aŽ dvou přistýlek.

PLiźl P ísecno-ob lázkov á pláż je vzdále na'ĺ 2 0 met-
rů od hotelu. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici za
poplatek.

sTRAvovÁNĺ: Polopenze (snídaně a večeře) for-
mou bufetu.

sPoRT A zÁBAvA: Venkovníbazén, billiard.

CENA ZAHRNUJE:
Leteckou přepravu, transfery v místě pobytu, ubytovánÍ, stravová-
ní formou polopenze, celodenní výlet do Albánie, celodenní výlet
okruh ostrovem' sluŽby česky hovořícího průvodce l delegáta, zá-
konné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:
Cestovní pojištění od 13 Kě/den' vstupnípoplatek doAlbánie 10 EUR.

PROGRAM:
V ceně zájezdujsou zahrnuý dva celodenní uýlety:

ALBÁNlE
Ráno vyplutí z přístavu v hlavním městě Kerkyře' Ná-
sleduje hodinu a půl dlouhá cesta podél pobřeŽí Korfu
a Albánie, při které mŮŽete obdivovat nádherné přírodní
scenérie. Příjezd do albánského přístavu Agia Saranda.
Po celní proceduře (vstupní vízum 10 EUR - platí se na
místě) můŽete zacít objevovat tuto méně známou zemi'
Po zhruba 40 minutách jízdy přijedete do historického
města Boutrint, které je zařazeno na seznam světouých
památek UNESco a jedná se pravděpodobně o nejvý-
znamnější památku na celém albánském (lzemí' Zdejší
starobylé divadlo je dobře zachováno, obdivovat můŽete
i pozůstatky z řeckých, římshých a byzantských dob. Poté
následuje oběd (e zahrnut v ceně zď1ezdu),jízda zpět do
přístavu, volný program Ve městě Agia Saranda. Plavba
na Korfu, veöer návrat do hotelu.

OKRUH OSTROVEM
Poznejte nejzajímavější místa ostrova Korfu. Uvidíte ne-
jen krásy ostrova, ale dozvíte se i mnoho informacío his-
torii a Životě místních obyvatel. První zastávkou je Paleo-
kastritsa, kde navštívíte klášter ze 13. století a pokocháte
se nádhernou přírodou a skalními útesy.

Návštěva letohrádku Achilleion, ktený nechala postavit
rakouská císařovna Sissy, prohlídka zámeckých prostor
i zahrad. Cestou po Korfu uvidíte "Myší ostrov'', mnoho
malých klášterů, kostelíků a pochopíte, proÖ je Korfu
nazýváno "Smaragdouým ostrovem''' Zastávka v KerĘ-
ře, největším městě ostrova, procházka úzkými uličkami
v historickém centru, kde budete svědky benátské, fran-
couzské a britské architektury' Je zřejmé, proč je Kerkyra
zapsána na seznam památek UNEsco.
Navštívíte také kostel Spyridon a benátskou pevnost.
V tradičních malých obchůdkách si můŽete zakoupit nej-
různější suvenýry anebo si vychutnat řeckou kávu na
zdejším náměstí Liston. Před veěeří návrat do hotelu.

Kompletní nabídku zvýhodněných zájezdů pro seniory naleznete na:

vl/vtíl'lí. se n i o rt rave I .cz
sENloR TRAVEL, Na Bělldle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 í3
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LETECKY Z PRAHY
8dní/7nocí
POLOPENZE
o4.o4. - 11.0,4.2418
Dospělá osoba
JednolůŽkový pokoj

17.10, - 24.10. 2íJ14
Dospělá osoba
JednolůŽkový pokoj

16 990 Kc
19 990 Kč

17 990 Kč
20 990 Kč

lĺłl_ĺsxÁ REPuBLIKA
ostrovní stát leŽí ve Středozemním moři, 93 km jiŽně

od italské Sicílie a 290 km vychodně od Tuniska. V prů-
běhu dějin byla ovládána Fénicany, Kańágem, Římem,
Byzantskou říší, Francouzi a Spojeným královstvím.
KaŽdá civilizace zde zanechala mnoŽství památek
a právem je Malta nazývána nejmenším státem na svě-
tě s největší koncentrací historichých pokladů. Souost-
rovĺ čítá 18 ostrovů öi ostrůvků, z ćehož 3 jsou obydle-
ny. Jedná se o ostrovy Malta, Gozo a Comino. Letecká
přeprava zPrahy na Maltu trvá 2 hodiny a 30 minut.

UBYTOVÁNĺ:
POPIS: Pro rok 2018 jsme vybrali ubytování v hotelu
QAWRA PALACE 4* leżícĺm ve stejnojmenném měs-
tečku Qawra na ostrově Malta' Hostům je v hotelu
k dispozici vstupnĺ hala s recepcí, hlavní restaurace,
pizzerie,lobby baą bar u bazénu, kavárna, \MFi připo-
jenĺ, obchody, kadeřnictví, venkovní a krytý bazén, ja-
cuzzi, masáże, sauna'
Po KoJ E: Vlastn í sociál n í zařízení, kli matizace, TV se
satelitním př'ljmem, telefon, sejf za poplatek, lednička,
balkón. MoŽnost aŽ dvou přistýlek'

sTRAvovÁNĺ: Polopenze (snídaně a veieře) for-
mou bufetu. V případě zĄmu moŽnost dokoupení All
inclusive.

PLilż:. Hotel leŽí u skalnaté pláže, vstup přes betono-
vá plata po schůdkách.

PROGRAM:
í. den: odlet z Prahy v 11:10, přílet na Maltu v 13:40.
Transfer do hotelu, ubytovánía večeře.
2. den: Po snídani celodenní uýlet na nejzajímavější
místa ostrova Malta. Návštěva městeöka Mdina, rybářské
vesnicky Marsaxlokk, zastávka v Blue Grotto (moŽnost
projíŽd'ky lodiěkou - individuálně) a ve vesničce Ta' Qali,
která je proslavena rucní rnýrobou krajky. Návrat do hotelu
v ptltlvečer'
3. den: Volný program.

4. den: Po snídani půldenníuýlet do hlavního města Va-
lletty s česky hovořícím průvodcem. Procházka historic-
kým centrem města, návštěva zahrad Barrakka a prohlíd-
ka katedrály St. John's. Návrat do hotelu odpoledne'
5. den: Volný program'

6. den: Po snídani celodenní uýlet na ostrov Gozo s čes-
ky hovořícím průvodcem' objevovánípřírodních krás, ná-
vštěva baziliky Ta'Pinu, prohlídka hlavnĺho města ostrova
Victorie, megalitického chrámu Ggantija a rybářské vesnió-
ky Xlendi. oběd v ceně' Návrat do hotelu v podvečer'

7. den: Volný program.

8. den: Ráno návrat domů, přílet do Prahy v 10:20'

GENA ZAHRNUJE:
Leteckou přepravu společnostĺ Air Malta (váha zavazadla k odbavení
20 kg), transfery v mĺstě pobytu, ubytovánív hotelu Qawra Palace 4*'

uvedený program zahrnující 3 výlety' stravování formou polopenze,
sluŽby česky hovořícího delegáta / průvodce, zákonné pojištění CK
proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:
Cestovní pojištění od 13 Kö / den

ar-

Kompletní nabídku zvýhodněných zájezdrll pro seniory naleznete na:

vvvvw.seniortraveLc.z
sENloR TRAVEL, Na Bělidle 34, Praha 5, tel: 778 493 492 14
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LETECIry Z PRAHY
8dní/7nocí
SN ĺDAN Ě
o7.o9. - 14.0/9.2018
Dospělá osoba í 9 990 Kc
JednoIůŽkový pokoj 24 790 Kć,

MADE!RA
Madeira je portugalslcý ostrov leŽící v Atlantském oce-
ánu, 580 km západně od pobřeŽí Maroka a 980 km
od Portugalska. Madeira je proslavená svojí různoro-
dou kĘinou. Naleznete zde jedinečné vyhlídky, strmé
útesy, skryté zátoky öi tradiční oranŽové střechy domů'
Zdejší krajinou budete doslova ohromeni. ostrov je vy-
hledáván pro své mírné klima a překrásnou přírodu.
Je jedním z mála ostrovů, kde se můŽete během půl
hodiny dostat z tropického pásu do pásma kosodřevin,
a najdete tu také původní prales. Madeira byla oÍici-
álně objevená portugalshými mořeplavci v roce 't419
v oblasti Machico, které bylo původně hlavním městem
Madeiry. Letecká přeprava z Prahy na Madeiru trvá
4 hodiny a 35 minut.

UBYTOVÁNĺ:
PoPlS: Pro rok 2018 jsme vybrali ubytování v hotelu
Four Views oasis 4*, kteý leŽí v letovisku Canigo de
Baixo vzdáleném í2 km od hlavního města Funchalu.
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, hlavní re-
staurace, restaurace á la carte, snack baĘ internetové
připojení, obchody, venkovní bazén, kryý bazén, sau-
na, Íitness centrum, masáŽe, léöebné procedury.

PoKoJE: Vlastní sociální zaŕ'lzeni, klimatizace, TV
se satelitním příjmem, fén, kávovar, minibar, balkón
nebo terasa.

sTRAvovÁNí: Snídaně Íormou bufetu, moŽnost do-
koupení polopenze za 4200 Kć,'

PLilżz Hotel leŽí přímo na přímořské pěší promená-
dě, kamenitápláŽ přímo u hotelu s přímým vstupem do
moře, 5 minut od hotelu je malá písecná pláŽ.

PROGRAM:
í. den: odlet z Prahy do Funchalu, transfer a ubytování

2. denl Po snídani pŮldenní uýlet do hlavního města os-
trova Funchalu. Zastávka u sochy Sissi, návštěva prezi-
dentské zahrady, parku Svaté Kateřiny, katedrály SE. Výlet
do vinného sklípku oliveiras, kde ochutnáte místní madeir-
ské víno. Návštěva tżnice Mercado dos Lavradores.

3. den: Po snídani celodenníuýlet do uýchodní cásti ost-
rova. Zastávka u sochy Cristo Rei v Garajau, pokračování
do vesnice Camacha, kde se nacházi manufaktura prou-
těného nábýku. Zastávka u Pico Areeiro, třetího nejvyš-
šího vrcholu Madeiry (1818 m), dále Ribeiro Frio, kde se
napojíte na krátkou levadu Balcoes' Návštěva městečka
Santana, kde se nachází jedny z posledních typichých
madeirských domů ve tvaru písmene "A'. Whlídka Ponta
do Rosto, která leŽí na nej',nýchodnějším uýběŽku ostrova.

4. den: Volný program.

5. den: odpoledne půldenníuilet do středu ostrova, prv-
ní zastávkou je vyhlídka Pico dos Barcelos s nádherným
uýhledem na Funchal. Pokracování na vyhlídku Eira do
Serrado (109a m), Údolí jeptišek, moŽnost ochutnávĘ
místních likérů. Zastávka u slavného kostela Monte, kde je
pohřben poslední rakousko-uhershý císař Karel l'

6. den: Po snídani odjezd na celodenní uýlet na západní
část ostrova. Prvnízastávkou je Camara de Lobos, kterou
si oblíbil i Winston Churchill a kde také vznikla replika lodi
Kryštofa Kolumba. Cabo Girao' návštěva kostela v Ribeira
Brava a přes horské sedlo Encumeada (1007 m)se dosta-
nete na severní pobřeŽí. Cílem je městeÖko Porto Moniz
s proslulými lávovými jezírĘ.
7. den: Volný program.

8. den: Transfer na letiště a návrat domů.

CENA ZAHRNUJE:
Leteckou přepravu společností Travel Service (váha zavazadla k od-
bavení 15 kg), transfery v místě pobytu, ubytování v hotelu Four Views
oasis 4*, uvedený program zahrnující 4 výlety' stravovánĺformou snĹ
daně, sluŽby česky hovořící delegátky / průvodkyně, zákonné pojištěnĺ
CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:
Cestovní pojištění od í 3 Kě / den

4
Kompletní nabídku zvýhodněných zájezdů pľo seniory naleznete na:

wvvvlĹ se n i o ľt ľave l,cz
SENIOR TRAVEL, Na Bělidle 34, Pľaha 5, te!: 778 493 492 í5




