PROGRAM
25. května (pátek)
Odjezd v 05:00 hodin od Luny Příbor.
Dopoledne
Liptovský Mikuláš
Prohlídka města.
Odpoledne
Levoča
Prohlídka města.
Večer
Příjezd do Prešova - ubytování, večeře.
26. května (sobota)
Dopoledne
Košice
Prohlídka města.
Odpoledne
Prešov
Prohlídka města.
27. května (neděle)
Dopoledne
Bardějov
Prohlídka města.
Odpoledne
Stará Lubovňa
Návštěva hradu a skanzenu. Vstupné 6 €.
Návrat
předběžně ve 21:00 hodin.
PŘIHLÁŠKA
Vyplněnou a podepsanou přihlášku
zašlete poštou, e-mailem nebo osobně
odevzdejte co nejdřív po obdržení v Luně Příbor,
kde vám bude potvrzena registrace a přidělen
variabilní symbol pro platbu. Upozorňujeme, že

přihláška je závazná až po odevzdání a
zaregistrování v Luně Příbor.
Registraci proveďte co nejdříve, jelikož se může
stát, že při velkém zájmu nemusíte být na pobyt
přijati.
CENA
 2x nocleh, 2x polopenze, 2x pobytová taxa
 doprava
 průvodcovská služba
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj

3 950 Kč
3 250 Kč

Trojlůžkový pokoj

3 150 Kč

V ceně není zahrnuto pojištění.
PLATBA
Platbu proveďte buď:
 osobně v Luně Příbor, svč
 bezhotovostním stykem - číslo účtu:
35-7957150277/0100
Při bezhotovostním styku uvádějte přidělený
variabilní symbol.

STRAVOVÁNÍ
V ceně zájezdu je zajištěna 2x polopenze.
CESTOVNÍ DOKLADY
Podmínkou účasti na zájezdu je platný občanský
průkaz nebo cestovní pas, platný v době
opouštění ČR do jiné země. Děti musí mít vlastní
cestovní pas. Doporučuji si doklady okopírovat a
uložit na jiném místě.
POJIŠTĚNÍ
léčebných výloh v zahraničí, které zahrnuje
náklady spojené s ošetřením v zahraničí, si musí
sjednat každý účastník individuálně.
RŮZNÉ
Zájezd je doprovázen technickým průvodcem, na
kterého se můžete v průběhu celého pobytu
obracet se všemi připomínkami, dotazy,
problémy.

KONTAKT



Záloha - nejméně 1 000 Kč při odevzdání
přihlášky
Doplatek do 9.5.2017
DOPRAVA
zajištěna autobusem firmy Z tour
(Pavel Zygmont), vybaveným pro
cesty do zahraničí s možností
občerstvení (káva, nealko nápoje).
UBYTOVÁNÍ
Hotel LINEAS v Prešově http://www.lineas.sk
Pokoje jsou vybavené koupelnou, WC, TV.
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