LAST MINUTE


 Zakynthos
14.06. - 24.06.
letecky (Bratislava) 10 nocí



Štúdiá Kozanos**+
252.85 EUR
bez stravy
pôvodná cena 389.00 EUR

Admiral Tsilivi***
512.85 EUR
all inclusive
pôvodná cena 789.00 EUR









Ceny zájazdov zahŕňajú: leteckú dopravu Bratislava - Zakynthos - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 195 EUR/osoba nad 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 150 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok 90 EUR/dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,20 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby
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 Zakynthos
18.06. - 25.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Štúdiá Kozanos**+
233.35 EUR
bez stravy
pôvodná cena 359.00 EUR
Admiral Tsilivi***
395.85 EUR
all inclusive
pôvodná cena 609.00 EUR











Ceny zájazdov zahŕňajú: leteckú dopravu Bratislava - Zakynthos - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 195 EUR/osoba nad 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 150 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok 90 EUR/dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,20 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby
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LAST MINUTE


 Zakynthos
24.06. - 05.07.
letecky (Bratislava) 11 nocí



Štúdiá Kozanos**+
336.75 EUR
bez stravy
pôvodná cena 449.00 EUR














Ceny zájazdov zahŕňajú: leteckú dopravu Bratislava - Zakynthos - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 195 EUR/osoba nad 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 150 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok 90 EUR/dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,20 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby
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 Zakynthos
25.06. - 02.07.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Štúdiá Kozanos**+
265.85 EUR
bez stravy
pôvodná cena 409.00 EUR

Štúdiá Marietta***
404.25 EUR
polpenzia
pôvodná cena 539.00 EUR

Admiral Tsilivi***
569.25 EUR
all inclusive
pôvodná cena 759.00 EUR

Astir Palace****
629.25 EUR
all inclusive
pôvodná cena 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: leteckú dopravu Bratislava - Zakynthos - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 195 EUR/osoba nad 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 150 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok 90 EUR/dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,20 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby
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