CENÍK PRO SKUPINY – KOLEKTIVY 2019
Cenově výhodná nabídka letních pobytových zájezdů a ozdravných pobytů určená
skupinám a kolektivům dětí, mládeže, dospělých, rodin s dětmi nebo seniorů z celé ČR.

VÝHODY PRO VÁS

* skupiny již od 20 osob
* odjezdy z celé ČR
* až 7 míst zdarma + finanční odměna
pro objednavatele zájezdu
* školní skupiny – učitelský dozor zdarma

Ubytování - pro skupiny osob nabízíme ubytovací kapacity s takovou obsazeností, že bydlí v jednom domě popř. ve dvou
v blízkosti sebe.

Pobyty si lze objednat se stravou či bez stravy.
Stravování v Itálii - v případě zájmu zajišťuje naše CK českou kuchyni probíhající formou výdeje a jednotného menu
(bez nápojů). Stravu zajišťujeme pro skupinu min. 30 osob. Jako kuchyň máme na místě vyhrazen v ubytovacím domě jeden z apartmánů, kde také probíhá výdej stravy v určených hodinách. Klienti si stravu odnášejí na tácku ke konzumaci do svého apartmánu. V některých případech vybavuje CK klienty nerezovými jídlonosiči. Jídelníček je na celý termín pobytu předem stanoven, nelze na místě měnit. Skupinám s dětmi je po celou dobu pobytu zajištěn pitný režim.
Stravování nabízíme formou polopenze - snídaně a večeře (1 hlavní jídlo), balíček na cestu zpět nebo formou rozšířená polopenze
- snídaně, polední menu (vydatná polévka s pečivem či jiné teplé jídlo) a večeře (1 hlavní jídlo), balíček na cestu zpět. Při snídani je
vždy k dispozici čaj. Pobyty začínají vždy večeří, končí snídaní.
Stravování v Chorvatsku – je zajištěno v hotelové restauraci, chorvatská kuchyň, formou polopenze -snídaně bufetem, večeře servírované menu (výběr ze 2 jídel).

Autobusovou přepravu zajišťujeme zájezdovými autobusy s WC, klimatizací, TV, nápojový servis, s počtem sedadel až 55
míst. Autobus přistavíme dle dohody na jakémkoliv místě v rámci celé ČR.
Za přistavení v Čechách účtujeme příplatek ve výši 150-300 Kč / os.

Cestovní zdravotní pojištění do zahraničí není zahrnuto v cenách zájezdů a je možno přímo v naší CK si ho domluvit
a sjednat ve dvou variantách: BALÍČEK 1 - sazby pojištění léčebných výloh v zahraničí:
14 Kč / den, os. 18 - 69 let; 10 Kč / den, os. 0 - 17 let; 28 Kč / den, os. od 70 let.
BALÍČEK 2 - Cestovní zdravotní pojištění do zahraničí vč. pojištění proti stornu pro případ, že klientovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho zrušením zájezdu ze zdravotních důvodů. Sazba pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. pojištění proti stornu
zájezdu: 24 Kč / den, os. bez rozdílu věku. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí naleznete na www.moravatour.cz.

Fakultativní výlety – jsou pořádané v každém místě pobytů, objednávají se na místě vždy u našich delegátů a platí se
v místní měně. Doprovázené jsou česky mluvícím průvodcem. Fakultativní výlet pro skupinu osob si můžete objednat také
předem v naší CK, kdy Vám poskytneme přednostní slevu formou míst zdarma nebo skupinovou cenou.

Potřebujete více informací ? Neváhejte, volejte, pište
… rádi Vám poradíme a vše společně domluvíme.
MORAVA Tour s.r.o.

Přívozská 6, 702 00 Ostrava 2
596 118 488, 596 116 797
info@moravatour.cz
moravatour
www.moravatour.cz

Itálie - CAORLE / Porto Santa Margherita

* rezidence LE PLEIADI
- rezidence v uzavřeném objektu, disponuje s posezením na zahradě
- nabízí celkem 12 apartmánů (4 apartmány ve žlutém domě, 8 apartmánů v červeném domě) s celkovou ubytovací kapacitou
až 60 lůžek
ceník pro skupinu osob 2019
Porto
S. Margherita

cena na 1 osobu
vč. autobusové dopravy/ týden

rez. LE PLEIADI

s vlastní stravou

s polopenzí

07.06. - 16.06.

4400

5950

14.06. - 23.06.

4800

6500

21.06. - 30.06.

5700

7300

28.06. - 07.07.

6300

7950

05.07. - 14.07.

6300

7950

16.08. - 25.08.

6300

7950

23.08. - 01.09.

5800

7400

30.08. - 08.09.

4900

6500

06.09. - 15.09.

3900

5700

zájezd bez stravy
AŽ 7 MÍST
ZDARMA
+ finanční
odměna

(při plném počtu osob)

zájezd se stravou
AŽ 4 MÍSTA
ZDARMA
+ finanční
odměna

(při plném počtu osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x ubytování, popř. 7 x polopenzi, služby delegáta CK,
pojištění proti úpadku CK POBYTOVÁ TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os. od 12 let
SLEVY PRO DĚTI: 400 Kč (děti do 15 let), ubytování zdarma (děti do 6 let bez nároku na lůžko
a stravu v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši 2.100 Kč SLEVY na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky pro dětské pobyty): 500 Kč / os. / termíny v květnu, září, 1000 Kč / os.
/ termíny v červnu 1500 Kč / os./ termíny v červenci a v srpnu ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE: příplatek
300 Kč / os. / pobyt 7 nocí Odpočet u vlastní dopravy: 1.000 Kč / os. (počet míst omezen)
Termín mimo uvedenou nabídku - povinný příplatek za úklid apartmánu 60 EUR / 1 apart.

Itálie - ALBA ADRIATICA

* dům ABRUZZO
- třípatrový dům nabízí 9 apartmánů s celkovou ubytovací kapacitou až 45 osob
ceník pro skupinu osob 2019
ALBA ADRIATICA

cena na 1 osobu
vč.autobusové dopravy/ týden

dům ABRUZZO

s vlastní stravou

s polopenzí

24.05. - 02.06.

2980

4480

31.05. - 09.06.

4320

5820

07.06. - 16.06.

4520

6020

14.06. - 23.06.

5250

6750

21.06. - 30.06.

5720

7220

28.06. - 07.07.

6550

7980

05.07. - 14.07.

6550

7980

12.07. - 21.07.

6550

7980

09.08. - 18.08.

6550

7980

16.08. - 25.08.

6550

7980

23.08. - 01.09.

5880

7380

30.08. - 08.09

5220

6720

06.09. - 15.09.

4420

5920

ALBA ADRIATICA

cena na 1 osobu vč.autobusové
dopravy/ 10 nocí a 11 nocí

dům ABRUZZO

s vlastní stravou

s polopenzí

19.07. - 31.07.
(10 nocí)

7790

9900

29.07. - 11.08.
(11 nocí)

8150

10400

pobyty pro školy, dětské pobyty
cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden
2019

rez. LE PLEIADI

07.06. - 16.06.

5980

14.06. - 23.06.

6550

21.06. - 30.06.

6980

28.06. - 07.07.

7450

05.07. - 14.07.

7450

16.08. - 25.08.

7450

23.08. - 01.09.

6980

30.08. - 08.09.

6320

06.09. - 15.09.

5550

AŽ 5 MÍST
ZDARMA
pro
pedagogický
dozor
(při plném
počtu osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x ubytování, 7 x rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os. od 12 let

Sportovní areál pro skupiny s aerobikem a jiné sportovní aktivity
(800m od domu Abruzzo) vhodný pro pobyty se sportovním zaměřením.
Cvičební plocha s pevným povrchem (možnost využití elektrické přípojky). Poplatek za využití plochy: 120 EUR / 6 dní, 2 x denně po 1. hodině

zájezd bez stravy
AŽ 7 MÍST ZDARMA
+ finanční odměna
(při plném počtu osob)

zájezd se stravou
AŽ 4 MÍSTA ZDARMA
+ finanční odměna
(při plném počtu osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x
(popř. 10,11) ubytování, 7 x (popř. 10,11) polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os.
od 12 let, 360 Kč/ pobyt 10 nocí, os. od 12 let,
400 Kč/ pobyt 11 nocí, os. od 12 let SLEVY PRO
DĚTI: 400 Kč (děti do 15 let), ubytování zdarma
(děti do 6 let bez nároku na lůžko a stravu v pokoji
se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve 2.600 Kč
SLEVY na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky pro dětské pobyty): 500 Kč / os. / termíny v květnu a září, 1000 Kč / os. / termíny v červnu,
1500 Kč / os. / termíny v červenci a v srpnu
ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE: příplatek 300 Kč / os.
/ pobyt 7 nocí; 400 Kč / os. / pobyt 10 nocí, os.,
450 Kč / os./ pobyt 11 nocí Odpočet u vlastní
dopravy: 1.000 Kč / os. (počet míst omezen)

pobyty pro školy, dětské pobyty
cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč.autobusové dopravy / týden
2019

dům ABRUZZO

24.05. - 02.06.

4850

31.05. - 09.06.

5950

07.06. - 16.06.

6480

14.06. - 23.06.

6650

21.06. - 30.06.

6980

28.06. - 07.07.

6980

05.07. - 14.07.

6980

12.07. - 21.07.

6980

23.08. - 01.09.

6980

30.08. - 08.09.

6650

06.09. - 15.09.

5720

dětské pobyty
AŽ 5 MÍST ZDARMA
pro pedagogický dozor
(při plném počtu osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x
ubytování, 7 x rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK POBYTOVÁ TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os. od 12 let

Itálie - LIDO ADRIANO

* dům TERESA
- pětipatrový dům s výtahem v uzavřeném objektu
- nabízí celkem 9 apartmánů s celkovou ubytovací kapacitou 45 lůžek
ceník pro skupinu osob 2019
LIDO ADRIANO

pobyty pro školy, dětské pobyty

cena na 1 osobu
vč. autobusové dopravy/ týden

dům TERESA

s vlastní stravou

s polopenzí

31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.

4200
4900
4900
5150
5850
6000
6000
6000
5850
5150
4350

5700
6400
6400
6700
7400
7600
7600
7600
7400
6700
5900

zájezd bez stravy
AŽ 7 MÍST
ZDARMA
+ finanční odměna

cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč.autobusové dopravy / týden

(při plném počtu osob)

zájezd se stravou
AŽ 4 MÍSTA
ZDARMA
+ finanční odměna
(při plném počtu osob)

2019

dům TERESA

24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.

5550
5950
5950
6420
6980
6980
6980
6980
6680
6250
5550

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x ubytování, popř. 7 x polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti
úpadku CK POBYTOVÁ TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os. od 12 let SLEVY PRO DĚTI: 400 Kč (děti do 15 let), ubytování zdarma (děti do 6 let bez nároku na lůžko a stravu v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši 2.400
SLEVY na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky pro dětské pobyty): 500 Kč / os. / termíny v květnu a září,
1000 Kč / os. / termíny v červnu, 1500 Kč / os. / termíny v červenci a v srpnu ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE: příplatek
300 Kč / os. / pobyt 7 nocí Odpočet u vlastní dopravy: 1.000 Kč / os. (počet míst omezen)

Itálie - ROSOLINA MARE

*
*
-

domy JOLANDA, SANDRA
domy v uzavřených objektech, vzdálené od sebe cca 150 m
nabízí celkem 9 apartmánů s celkovou ubytovací kapacitou až 55 lůžek
rezidence ACQUAMARINA
rezidence s výtahem v uzavřeném objektu disponuje vlastním bazénem
nabízí celkem 9 apartmánů s celkovou ubytovací kapacitou 50 lůžek
ceník pro skupinu osob 2019
ROSOLINA MARE

cena na 1 osobu
vč. autobusové dopravy/ týden

JOLANDA, SANDRA

s vlastní stravou

s polopenzí

07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.
06.09. - 15.09.

4650
4850
5450
6150
6150
6150
6150
4350

6400
6600
7200
7900
7900
7900
7900
5900

rez. ACQUAMARINA

s vlastní stravou

s polopenzí

23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.

6350
5400
4500

7950
6950
5950

pobyty pro školy, dětské pobyty
cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden
2019

domy JOLANDA,
SANDRA

07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.

6400
6400
6980
7450
7450
7450
7450

dětské pobyty
AŽ 5 MÍST
ZDARMA
pro
pedagogický
dozor
(při plném počtu
osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x ubytování, 7 x rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK POBYTOVÁ TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os. od 12 let

zájezd bez stravy
AŽ 7 MÍST
ZDARMA
+ finanční odměna
(při plném počtu osob)

zájezd se stravou
AŽ 4 MÍSTA
ZDARMA
+ finanční odměna
(při plném počtu osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou
dopravu, 7 x ubytování, popř. 7 x polopenzi, využití bazénu (pouze rez.
Acquamarina), služby delegáta CK,
pojištění proti úpadku CK POBYTOVÁ TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os.
od 12 let SLEVY PRO DĚTI: 400 Kč
(děti do 15 let), ubytování zdarma
(děti do 6 let bez nároku na lůžko
a stravu v pokoji se 2 dospělými),
platí pouze dopravu ve výši 2.200 Kč
SLEVY na rozkládací pohovce
(neplatí u nabídky pro dětské
pobyty): 500 Kč / os./ termíny v září,
1000 Kč / os. / termíny v červnu,
1500 Kč / os. / termíny v červenci
a v srpnu ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE: příplatek 300 Kč / os. / pobyt 7
nocí Odpočet u vlastní dopravy:
1.000 Kč / os. (počet míst omezen)

dětské pobyty
AŽ 5 MÍST
ZDARMA
pro
pedagogický
dozor
(při plném počtu
osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x
ubytování, 7 x rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK POBYTOVÁ
TAXA: 250 Kč/ pobyt 7 nocí, os. od 12 let

* hotel SOLE
- prakticky hotel se zajímavou polohou přímo v centru ale zároveň i nedaleko pláže
- disponuje s ubytovací kapacitou až pro
50 osob
Stravování / polopenze v hotelové restauraci,
italská kuchyň: snídaně jednoduchá v italském
stylu formou bufetu vč. nápojů, večeře – servírovaná,
výběr z menu 1. a 2. chod., přílohy a zeleninové saláty
formou bufetu vč. ¼ l vody + ¼ l stolního vína (ostatní
nápoje placené)
ceník pro skupinu osob 2019
hotel
SOLE

cena na 1 osobu s polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden

31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.

8790
9490
9790
9790
9990
9990
9990
9990
8790
8790

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x ubytování, 7 x polopenzi, ložní prádlo a ručníky,služby delegáta
CK, pojištění proti úpadku CK SLEVY na lůžka v pokoji: 3. lůžko - 10 %, 4. lůžko - 25 % POBYTOVÁ TAXA:
250 Kč/ pobyt 7 nocí, os. od 12 let PLNÁ PENZE: příplatek
1.500 Kč / os. / pobyt 7 nocí Odpočet u vlastní dopravy:
1.000 Kč / os. (počet míst omezen)

AŽ 2 MÍSTA ZDARMA
+ finační odměna

(v závislosti na počtu osob)
Permanentka plážového servisu – na placené pláži
za zvýhodněnou cenu:
6-denní permanentka: slunečník = 15 €; slunečník + lehátko =
30 €; slunečník + 2 lehátka = 52 € (změna cen vyhrazena). Na pláži jen slunečník stojí 4 - 5 € / den! Permanentku je možno si
objednat a zaplatit pro celou skupinu či jen pár osob už předem
v naší CK popř. na místě u našeho delegáta.

Chorvatsko - VODICE

* domy MIRA 1, MIRA 2
- domy v uzavřeném objektu, vzdálené od sebe cca 50 m
- nabízí ubytování v pokojích a v apartmánech s celkovou ubytovací kapacitou cca 25 lůžek
ceník pro skupinu osob 2019
VODICE

cena na 1 osobu
vč.autobusové dopravy/ týden

domy MIRA 1, MIRA 2

s vlastní stravou

s polopenzí

07.06. - 16.06.

4950

7350

14.06. - 23.06.

4950

7350

21.06. - 30.06.

4950

7350

28.06. - 07.07.

5650

8050

05.07. - 14.07.

5650

8050

12.07. - 21.07.

5650

8050

19.07. - 28.07

5650

8050

26.07. - 04.08.

5650

8050

02.08. - 11.08.

5650

8050

09.08. - 18.08.

5650

8050

16.08. - 25.08.

5650

8050

23.08. - 01.09.

5650

8050

zájezd bez stravy
AŽ 3 MÍSTA ZDARMA
+ finanční odměna

zájezd se stravou
AŽ 2 MÍSTA ZDARMA
+ finanční odměna

(při plném počtu osob)

(při plném počtu osob)

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, 7 x ubytování, popř. 7 x polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK POBYTOVÁ TAXA: 300 Kč / pobyt 7 nocí, os. od 2 let SLEVY
PRO DĚTI: 400 Kč (děti do 15 let), ubytování zdarma (děti do 5 let bez nároku na lůžko
a stravu v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši 2.400 Kč
Odpočet u vlastní dopravy: 1.000 Kč / os. (počet míst omezen)

Stravování / polopenze probíhá v restauraci Hotelu Nikola (cca 250 m), chorvatská
kuchyň: snídaně formou bufetu, večeře servírované menu - výběr ze 2 jídel.

Španělsko - CALLELA

* hotely CATALONIA, CONTINENTAL, MIAMI
- praktické hotely / popis hotelů viz. katalog
- disponují s možnosti ubytovací kapacity pro skupinu až 45 osob
ceník pro skupinu osob 2019
CALLELA

SLEVY

cena na 1 osobu s polopenzí / týden

CATALONIA

CONTINENTAL

MIAMI

1.dítě

100% (2-12 let) 50% (2-10 let) 100% (2-12 let)

hotely

CATALONIA

CONTINENTAL

MIAMI

2.dítě

50% (2-12 let)

50% (2-10 let)

50% (2-12 let)

01.06. - 08.06.

6190

5990

5390

3. osoba na pokoji

20%

10%

20%

08.06. - 15.06.

6190

5990

6490

4. osoba na pokoji

x

10%

20%

15.06. - 22.06.

7190

5990

6490

22.06. - 29.06.

7190

5990

7190

29.06. - 06.07.

8090

7190

7790

06.07. - 13.07.

8090

7190

7790

13.07. - 20.07.

8590

7190

8890

20.07. - 27.07

9290

7190

8890

27.07. - 03.08.

10190

7890

10290

03.08. - 10.08.

10190

7890

10290

10.08. - 17.08.

10190

7890

10290

17.08. - 24.08.

9290

7890

9190

24.08. - 31.08.

7390

6190

7390

31.08. - 07.09.

6590

6190

7390

07.09. - 14.09.

6190

5590

6090

Slevy platí pouze při ubytování na pokoji se 2 dospělými, při výpočtu slev se jako první
počítá mladší dítě.
PŘÍPLATKY

CATALONIA

CONTINENTAL

MIAMI

1-lůžkový pokoj

2900

2600

2400

plná penze

1000

x

500

AŽ 2 MÍSTA ZDARMA
+ finační odměna

(v závislosti na počtu osob)

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování, 7 x polopenzi, ložní prádlo a ručníky, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK POBYTOVÁ TAXA: platí se na recepci hotelu
ve výši 0,50 EUR / den / os. od 16 let AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 3.100 Kč / osoba
(příplatek za odjezdová másta 100 - 400 Kč/ os.)

MORAVA Tour s.r.o.

Přívozská 6, 702 00 Ostrava 2
596 118 488, 596 116 797
info@moravatour.cz
moravatour
www.moravatour.cz

