LAST MINUTE


 Fujairah
02.02. - 09.02.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 040.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:51LAST MINUTE


 Fujairah
09.02. - 16.02.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 087.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 169.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
16.02. - 23.02.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 087.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 169.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
23.02. - 01.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 087.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 169.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
01.03. - 08.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 040.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
08.03. - 15.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 040.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
15.03. - 22.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 245.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 339.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
22.03. - 29.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
29.03. - 05.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 477.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 589.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
05.04. - 12.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 198.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
12.04. - 19.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 087.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 169.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
19.04. - 26.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 040.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
26.04. - 03.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 124.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 209.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
03.05. - 10.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 040.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
10.05. - 17.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
17.05. - 24.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
24.05. - 31.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
31.05. - 07.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
07.06. - 14.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
696.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
14.06. - 21.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
696.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
21.06. - 28.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
696.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
06.09. - 13.09.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:51LAST MINUTE


 Fujairah
13.09. - 20.09.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
20.09. - 27.09.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
27.09. - 04.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
826.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
04.10. - 11.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
956.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
11.10. - 18.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
956.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Fujairah
18.10. - 25.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Fujairah Rotana Resort****+
1 003.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:51

