M

Španělsko
Itálie
Bulharsko …...

CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno
Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Bulharsko – Primorsko – hotel Penelope***
autobusem z Brna

Poloha: moderní rodinný hotel nacházející se v nové rezidenční části Primorska, 300 m od centra letoviska (vedle rodinného hotelu
Blíženci) pouhých 80 m od dlouhé severní pláže
Vybavení: BAZÉN (cca 50 m2), recepce, bar a malá restaurace s vnitřní i venkovní částí, kde jsou podávány snídaně, obědy a večeře.
Ubytování: zajištěno ve dvoulůžkových, moderně zařízených pokojích, s možností jedné nebo dvou přistýlek. Všechny pokoje jsou
vybaveny balkónem (některé s výhledem na moře), vlastním soc. zařízením (SWC), individuálně nastavitelnou klimatizací (zdarma),
TV, Wi-Fi připojením (zdarma), ledničkou a rychlovarnou konvicí.
Stravování: snídaně (formou švédských stolů), za příplatek - polopenze (snídaně formou švédských stolů a večeře servírované o 3
chodech - salát, hlavní jídlo - výběr ze 4-5 menu, z toho vždy jedno vegetariánské a jedno meny s rybou, dezert, nebo plná penze
(polopenze + obědy - hlavní jídlo, chléb), rozpustné nápoje a voda, další nápoje za poplatek
Pláž: přímo u severní pláže - cca 80 m, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek, vodní sporty za poplatek, občerstvení, plážové bary

Termín
07.06.-20.06.
18.06.-01.07.
29.06.-10.07.
08.07.-19.07.
17.07.-28.07.
26.07.-06.08.
04.08.-15.08.
13.08.-24.08.
22.08.-04.09.
02.09.-16.09.

1. a 2. os.
se snídaní

7.990
8.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
8.990
8.490
7.990

6.951
7.386
8.256
8.256
8.256
8.256
8.256
7.821
7.386
6.951

dítě do 12ti let
na 3. a 4. lůžku v pokoji

příplatek
za večeře

příplatek
za oběd+večeře

3.490
3.490
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
3.490
3.490

2.090
2.090
1.710
1.710
1.710
1.710
1.710
1.710
2.090
2.280

2.970
2.970
2.430
2.430
2.430
2.430
2.430
2.430
2.970
3.240

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 9/11/12x ubytování se snídaní, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.,
pobytové taxy

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna 30/45 Kč/osoba/den

SLEVA 13% PLATNÁ DO 30.11.2018 – již odečtena z ceny
nebo je možné využít akci 1. DÍTĚ ZDARMA (ceny u dospělých osob jsou bez slevy)
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, TEL./FAX: 542219200-1
e-mail: brno@likidistravel.cz, prodej@likidistravel.cz, IČO: 47903678
touroperátor: CK Bonton

Bulharsko – Primorsko – hotel Penelope***
letecky z Brna, Ostravy nebo z Prahy

Poloha: moderní rodinný hotel nacházející se v nové rezidenční části Primorska, 300 m od centra letoviska (vedle rodinného hotelu
Blíženci) pouhých 80 m od dlouhé severní pláže
Vybavení: BAZÉN (cca 50 m2), recepce, bar a malá restaurace s vnitřní i venkovní částí, kde jsou podávány snídaně, obědy a večeře.
Ubytování: zajištěno ve dvoulůžkových, moderně zařízených pokojích, s možností jedné nebo dvou přistýlek. Všechny pokoje jsou
vybaveny balkónem (některé s výhledem na moře), vlastním soc. zařízením (SWC), individuálně nastavitelnou klimatizací (zdarma),
TV, Wi-Fi připojením (zdarma), ledničkou a rychlovarnou konvicí.
Stravování: snídaně (formou švédských stolů), za příplatek - polopenze (snídaně formou švédských stolů a večeře servírované o 3
chodech - salát, hlavní jídlo - výběr ze 4-5 menu, z toho vždy jedno vegetariánské a jedno meny s rybou, dezert, nebo plná penze
(polopenze + obědy - hlavní jídlo, chléb), rozpustné nápoje a voda, další nápoje za poplatek
Pláž: přímo u severní pláže - cca 80 m, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek, vodní sporty za poplatek, občerstvení, plážové bary

Termín
12.06.-22.06.
22.06.-03.07.
03.07.-13.07.
13.07.-24.07.
24.07.-03.08.
03.08.-14.08.
14.08.-24.08.
24.08.-04.09.
04.09.-14.09.

1. a 2. os.
se snídaní

12.990
14.490
14.990
15.490
14.990
15.490
14.990
14.490
13.990

11.301
12.606
13.041
13.476
13.041
13.476
13.041
12.606
12.171

dítě do 12ti let
na 3. a 4. lůžku v pokoji

příplatek
za večeře

příplatek
za oběd+večeře

6.990
7.490
6.990
7.490
6.990
7.490
6.990
7.490
6.990

1.900
2.090
1.900
2.090
1.900
2.090
1.900
2.090
1.900

2.700
2.970
2.700
2.970
2.700
2.970
2.700
2.970
2.700

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Brna, Ostravy, Prahy, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer
z letiště do místa ubytování a zpět, 10x/11x ubytování se snídaní, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.,
pobytové taxy

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna 30/45 Kč/osoba/den

SLEVA 13% PLATNÁ DO 30.11.2018 – již odečtena z ceny
nebo je možné využít akci 1. DÍTĚ ZDARMA jen za taxy 2 990 Kč (ceny u dospělých osob jsou bez slevy)
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, TEL./FAX: 542219200-1
e-mail: brno@likidistravel.cz, prodej@likidistravel.cz, IČO: 47903678

touroperátor: CK Bonton

ITÁLIE - RIMINI
Hotel DEL VECCHIO***
LOKALITA: Rimini – Rivabella
POLOHA: hotel s českým personálem, oblíbený zejména mezi
českými klienty, se nachází 2 km severně od historického centra města
PLÁŽ: písečná pláž cca 30 m od hotelu (soukromá placená pláž –
plážový servis za zvýhodněné ceny na recepci hotelu), menší volná pláž cca 60 m od hotelu
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek (palanda), vlastní soc. zařízení, TV, většina pokojů se
stropním ventilátorem. Některé pokoje mají balkon (za příplatek). V některých pokojích bez balkonu je možná
klimatizace (za příplatek). Do dvoulůžkových pokojů je možné zapůjčit dětskou postýlku (na vyžádání, zdarma).
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná jídelna, bar s nejnižšími cenami v okolí, výtah, WiFi ve společných
prostorách hotelu (zdarma), venkovní posezení, zahrada s posezením a parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze: snídaně převážně formou bufetu (nápoje, pečivo, jogurt, cornflakes, máslo, džem,
med, pomazánky, sýr, salám atd.), večeře: polévka + hlavní chod (výběr ze dvou jídel), zeleninový salát, dezert
nebo ovoce, nápoje za poplatek

od 4.5.2019 - do 21.9.2019
od

3.390 Kč / osoba 7 nocí
SLEVA 15% do 30.11.2018

1. dítě do 12 let ZDARMA, 2. dítě do 12 let sleva 50%
CENA ZAHRNUJE: * 7x ubytování s polopenzí v hotelu * povlečení a ručníky * služby delegáta
SLEVY na 3. a 4. lůžku:
* dítě do 2 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) * 1. dítě do 12 let na 3. lůžku: Z D A R M A
* 2. dítě do 12 let na 4. lůžku: sleva 50% z katalogové ceny * dospělí: sleva 20% z katalogové ceny
POVINNÉ PŘÍPLATKY:
* pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu)
NEPOVINNÉ PŘIPLATKY:
* pokoj s balkonem: + 500,- / pokoj / týden * klima na pokoji: + 6 € / pokoj / den (nutné objednat v ČR) *
lednička na pokoji: + 700 Kč / týden * jednolůžkový pokoj: + 30 % (vše nutné objednat předem v ČR)

CENA ZA DOPRAVA AUTOBUSEM: * + 2.590 Kč
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, TEL./FAX: 542219200-1
e-mail: brno@likidistravel.cz, prodej@likidistravel.cz, IČO: 47903678
touroperátor: CK Atlantika

