
                                                                                   

                

         OSTROV  RAB   
           8. denní pobytové zájezdy 

                                                      
                 

SSUUHHAA  PPUUNNTTAA  --  22001166::  
 

Termín v rozmezí 
(týdenní turnusy pá-ne) 

Bungalovy Hotel EVA 
Termín v rozmezí 
(týdenní turnusy pá-ne) 

Hotel CAROLINA 

HB 
park moře park moře 

HB HB HB HB 

13.05. – 19.06.16 5990,- 5990,- 6490,- 13.05. – 12.06.16 8190,- 9390,- 

17.06. – 03.07.16 7190,- 7190,- 7690,- 10.06. – 26.06.16 9890,- 11090,- 

01.07. – 24.07.16 8390,- 8390,- 8690,- 24.06. – 17.07.16 12450,- 13650,- 

22.07. – 21.08.16 9390,- 9390,- 9690,- 15.07. – 28.08.16 14150,- 15350,- 

19.08. – 28.08.16 8390,- 8390,- 8690,- 26.08. – 04.09.16 12450,- 13650,- 

26.08. – 04.09.16 7190,- 7190,- 7690,- 02.09. – 18.09.16 9890,- 11090,- 
02.09. – 25.09.16 5990,- 5990,- 6490,- 16.09. – 02.10.16 8190,- 9390,- 

     HB = half board / polopenze  
 Poznámka:  první datum v tabulce je den odjezdu z ČR, poslední datum v tabulce je den návratu do ČR 

 
 

Ubytování je zajištěno v rekreačním areálu SUHA PUNTA ve dvoulůžkových pokojích hotelů 
EVA, CAROLINA  nebo v bungalovech  s vlastním sociálním zařízením a s možností přistýlky. Stravování je 
zajištěno v klimatizované restauraci formou švédských stolů jak na snídani, tak i na večeři. K večeři zdarma  
nápoje (pivo, víno, minerálka, džus), mimo hotel Carolina. 
 

    CENA ZAHRNUJE :    
 -   7x ubytování s polopenzí 
 - pobytovou taxu                                      
     -   pojišt ění CK proti úpadku 
 

     SLEVY:  
 - dospělá osoba na přistýlce     -   sleva 20%  
 - dítě do 1 roku bez nároku na přistýlku a stravu   -   ZDARMA 
 - dítě do 12 let (na normálním lůžku)     -   sleva 30%  (v hotelu Eva) 
 - dítě do 12 let v pokoji 1/2+1 se dvěma dospělými osobami -   ZDARMA  (v hotelu Eva) 
     - dítě do 12 let v pokoji 1/2+2 se dvěma dospělými osobami  -   sleva 50%  (v hotelu Eva) 

  
     CENA NEZAHRNUJE:  
 -   doprava autobusem: 2500 Kč/osoba (cesta tam i zpět) 
 -   při požadavku jednolůžkového pokoje příplatek: 1750 kč/osoba a týden 
 -   při požadavku plné penze příplatek: 2150 kč/osoba a týden 
 -   domácí mazlíček (v hotelu Carolina není povoleno) příplatek: 10 Euro / 1 den  
 -   pojištění léčebných výloh v zahraničí (lze uzavřít v naší CK) 
                           
     ODJEZD Z BRNA:      
     -   každý pátek v 20°° hod.  z parkoviště naproti obchodnímu domu TESCO (ve městě na ul.
      Dornych, v místě bývalého hotelu Metropol) 
     -   předpokládaný příjezd na ostrov RAB v sobotu do 8°° hod.  
  
     ODJEZD Z RABU:  
     -   každou sobotu v 18°° hod.   
     -   předpokládaný příjezd do Brna v neděli do 7°° hod.  

 

 
 

Cestou možnost ob čerstvení v autobusu: káva, čaj, pivo, limo, jednoduché teplé jídlo  
 
 

Na cestu s Vámi se těší Cestovní kancelář Josef Trojáček 
 

INFO: 
Renneská tř. 22a, 639 00  Brno, tel./fax.: 541 220 187, e-mail: CK-Trojacek@email.cz, web: www.jedotour.cz/ckjt     


