2018 – ITÁLIE – REGION RIMINI 3* + HOTEL DAVID - NOVINKA
500 M OD VLAKOVÉ ZASTÁVKY GATTEO A MARE
CHARAKTERISTIKA: dobře vybavený rodinný hotel se nachází přímo na pláži.
Doporučujeme především pro rodiny s dětmi. UBYTOVÁNÍ: jednolůžkové pokoje a
dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek. Jednolůžkové pokoje- SPR+WC, fén,
TV/SAT, trezor, minibar, klimatizace, Wi-Fi. Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlekSPR+WC, fén, TV/SAT, trezor, minibar, klimatizace, Wi-Fi, většina s balkonem. POSTÝLKA:
na vyžádání, pro dítě do 3 let, za poplatek 6 €/ den.
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou švédského stolu, obědy (za příplatek), večeře formou
švédského stolu, salátový bufet, nápoje u jídla (voda neomezeně, víno 0,25 l/ osoba).
VYBAVENÍ A SLUŽBY: recepce, restaurace, bazén s vířivkou, sluneční terasa, miniklub (v
sousedním hotelu Lungomare), půjčovna kol.
PARKOVÁNÍ: u hotelu (na vyžádání při rezervaci), € 8/ den. Kryté parkoviště (na vyžádání při rezervaci), € 12/
den. VZDÁLENOST OD CENTRA: v místě obchody i restaurace, do centra Cesanatico 4 km.
VZDÁLENOST OD PLÁŽE: přímo na pláži. PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možno
dokoupit na místě. ZVÍŘE: povoleno, na vyžádání, za poplatek 15 €/ pobyt. POBYT: sobota/ sobota
3*+ hotel DAVID

30.03. - 02.06.

02.06. - 16.06.

16.06. - 30.06

2018

15.09. - 27.10.

01.09. - 15.09.

25.08. - 01.09.

30.06. - 04.08.

04.08 – 25.08.

dvoulůžkový pokoj /osoba/POLOPENZE

7990

8590

9990

10990

11490

příplatek za 1 lůžkový pokoj

1700

1700

1700

1700

1700

příplatek za plnou penzi

2100

2100

2100

2100

2100

3. dospělá osoba

7190

7730

8990

10880

11370

3./4. osoba – dítě do 3 let

3190

3440

3990

4390

4590

3./4. osoba – dítě 3 – 6 let

4390

4730

5490

6050

6320

3./4. osoba – dítě 6 – 14 let

5590

6020

6990

7690

8050

2018 – ITÁLIE – REGION RIMINI 3* + HOTEL ERDWARD

NOVINKA

500 M OD VLAKOVÉ ZASTÁVKY IGEA MARINA

CHARAKTERISTIKA: příjemný rodinný hotel, který se nachází blízko pláže a centra městečka Igea Marina.
UBYTOVÁNÍ: jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek. Jednolůžkové pokoje SPR+WC, fén, TV, klimatizace (na vyžádání, za příplatek), Wi-Fi, příp. Balkon. Dvoulůžkové pokoje s možností
až dvou přistýlek - SPR+WC, fén, TV, klimatizace (na vyžádání, za příplatek), Wi-Fi, balkon. POSTÝLKA: na
vyžádání pro dítě do 2 let, za poplatek 6 €/ den. STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, obědy (za příplatek) a
večeře výběr z menu. Nápoje u jídla (voda a 0,25l vína). VYBAVENÍ A SLUŽBY: recepce, restaurace, bar, bazén,
výtah, herna pro děti. PARKOVÁNÍ: 900 m od hotelu, za poplatek 5 €/ den. VZDÁLENOST OD CENTRA I PLÁŽE:
100 m. PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ pokoj) možno
dokoupit na místě. ZVÍŘE: povoleno jen malé, na vyžádání, 3 €/ den. POBYT: sobota/ sobota.
3* hotel EDWARD

30.04. - 16.06.

16.06. - 07.07.

07.07. - 04.08.

04.08. -18.08.

2018

01.09. - 27.10.

18.08. - 01.09

dvoulůžkový pokoj /osoba/ POLOPENZE

6990

7490

7990

9990

příplatek za 1 lůžkový pokoj

1500

1500

1500

1500

příplatek za plnou penzi

2100

2100

2100

2100

3. dospělá osoba

5590

5990

6390

7990

3./4. osoba – dítě do 10 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

3./4. osoba – dítě 10 - 14 let

3490

3750

3990

4990

LIBUŠE TRAVEL
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Č:88753743
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň

E-MAIL:
WEB:
MOBIL:
SKYPE:

info@libusetravel.cz
www.libusetravel.cz

602 449 442
libuse.sladeckova

INDIVIDUÁLNÍ VÝLETY – VLAKEM
SAN MARINO

Vlakem do Rimini, dále autobusem.

ITALIA IN MINIATURA

(Autobus č. 8 od vlakové stanice Rimini) Vstupné cca 23 €

V prostorách tohoto zábavního parku se nachází cca 300 dokonalých zmenšenin italských a světových památek.
Najdete v něm také zábavní lunapark či se můžete svést na člunech a prohlédnout si zmenšené Benátky.
LIBUŠE TRAVEL
E-MAIL:
info@libusetravel.cz
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
WEB:
www.libusetravel.cz
Č:88753743
MOBIL:
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ORGANIZOVANÝ VLAKOVÝ POBYTOVÝ ZÁJEZD
K MOŘI DO REGIONU RIMINI NOVINKA

Týdenní pobyt u moře s polopenzí
V ceně výlet do San Marino
31.8. - 9.9. 2018

7700 Kč

Cena na osobu zahrnuje:
•
•

•
•
•

7x ubytování (dvoulůžkový pokoj ve 3* hotelu Rondinella v Cesanatico)
7x polopenzi: bufetové snídaně, u večeří salátový nebo zeleninový bufet a menu o 3
chodech (předkrm, hlavní jídlo a dezert) s možností výběru z několika variant. Ke snídaním
je v ceně čaj, káva a k večeřím 0,5l vody a 0,25 l rozlévaného vína v karafě.
Autobusový výlet do SAN MARINO s výkladem místní české delegátky.
Služby vedoucí skupiny – doprovází skupinu při cestě vlakem tam a zpět do ČR
Transfer od nádraží v Cesanatico k hotelu a zpět (při příjezdu a při odjezdu)

Povinné příplatky k jízdence FIP - nutno uvést při objednávání:
LEHÁTKA na noční vlaky z Vídně do Bologna a zpět.
Cena v jednom směru na osobu: T6 (990 Kč); T4 (1290 Kč).
Nebo LŮŽKA T3 (3 osoby stejného pohlaví nebo miniskupinka tří osob) cena v jednom směru na
osobu 1550 Kč
Nebo LŮŽKA DOUBLE (2 osoby v kupé). Cena v jednom směru na osobu 1990 Kč
Nebo MÍSTENKY, cena v jednom směru na osobu 450 Kč.

Nepovinné příplatky nutno uvést při objednávání – doporučujeme:
•
•

Zájemcům zajistíme místenky Praha – Vídeň, případně zpět. Cena v jednom směru 100 Kč.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNION
- zahrnuje i případné storno z důvodu onemocnění, cena 360 Kč/osoba
Cena nezahrnuje:
vlaková jízdenka (železničáři jízdenka FIP: ÖBB, FS a průkaz FIP) .
vstupenky, cestovní pojištění, místní pobytová taxa
Vyžádejte si samostatný nabídkový leták na tento vlakový zájezd!
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