NABÍDKA PRO SKUPINY 2022
Pobytové a poznávací zájezdy
za výhodné skupinové ceny!
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Itálie - Palmová riviéra - Alba Adriatica
Alba Adriatica je oblíbené letovisko
nacházející se v oblasti Palmové riviéry,
leží 100 km jižně od města Ancona a má
krásnou dlouhou promenádu lemovanou
mohutnými palmami. Alba Adriatica nabízí
velký počet kaváren, restaurací, pizzerií
či gelaterií s typickou italskou zmrzlinou
a spoustu obchodů… Ve volném čase lze
navštívit parčíky pro děti, herny s automaty,
sportovní areál s tenisovým a fotbalovým
hřištěm, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek, velký pondělní dopolední městský trh
a další menší trhy ve večerních hodinách,
procházet se či prohánět na in-line bruslích
či na kolech po překrásné dlouhé palmové
promenádě. K večerní zábavě pak zvou
místní diskotéky, bary s karaoke či bary
u pláže…

Dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do moře patří k nejčistším a nejkrásnějším v této oblasti. Jsou zde převážně
privátní pláže - placené nabízející plážový
servis (lehátka, slunečníky), plážové bary
s občerstvením, sportovní hřiště na plážový
volejbal, dětské atrakce, trampolíny, animační programy, sociální zařízení… V menší
části naleznete i volné pláže - neplacené,
které jsou však menší a méně udržované.

Fakultativní výlety
autobusem

Řím, Ascoli Piceno, Aquapark Onda Blu,
Loreto, Tortoretto Alto

www.moravatour.cz »
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Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica
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Pro školy, organizace pro zdravotně
postižené, sportovní a zájmové kluby,
skupiny rodin s dětmi, domy dětí
a mládeže, odborové organizace…

Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica

Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica
Dům ABRUZZO

100 m

WIFI

Dům ALBA CHIARA

80 m

skupiny 2022
domy ABRUZZO

cena na osobu vč.
autobusové dopravy
s vlastní
s polostravou
penzí

20.05. - 29.05.

3250

5050

27.05. - 05.06.

4780

6380

03.06. - 12.06.

5070

6630

10.06. - 19.06.

5730

7330

17.06. - 26.06.

6230

7730

24.06. - 03.07.

7070

8470

01.07. - 13.07./ 10 nocí

8170

10670

11.07. - 24.07./ 11 nocí

8630

11380

22.07. - 31.08.

7070

8470

29.07. - 07.08.

7070

8470

05.08. - 14.08.

7070

8470

12.08. - 21.08.

7070

8470

19.08. - 31.08./ 10 nocí

7970

10080

29.08. - 10.09./ 10 nocí

6570

8670

08.09. - 20.09./ 10 nocí

5070

6970

Ceny domu ALBA CHIARA na vyžádání u CK.
CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7/10/11× ubytování, popř.
7/10/11× polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti
úpadku CK
CENA NEZAHRNUJE:
 cestovní zdravotní pojištění, pobytovou taxu, úklid
apartmánu
Cestovní zdravotní pojištění doporučujeme - sjednáme Vám přímo u nás: zdravotní pojištění vč. Covid 34 Kč
/ os./ den + připojištění storna 44 Kč / os./ den.
PŘÍPLATKY:
 pobytová taxa (povinná) pro osobu od 12 let: 250 Kč /
7 nocí, 360 Kč / 10 nocí, 400 Kč / 11 nocí
 rozšířená polopenze: 400 Kč / osoba / 7 nocí
 finální úklid (nepovinný): 50-60 EUR / apartmán
SLEVY PRO DĚTI (neplatí u nabídky dětské pobyty):
 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 2.800 Kč
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 100 m od pláže, v centrální části
 třípatrový dům
 apartmány standardně a účelně vybavené, balkon, TV, mikrovlnná trouba, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, apartmány typu
TRILO 4/6 mají jeden pokoj s manželským lůžkem, druhý pokoj menší s lůžky
od sebe, ostatní typy apartmánů mají
většinou oba pokoje manželské lůžko
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), menší pokoj
(2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou
(2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 TRILO 5/7: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 QUADRO 8/10: pokoj (2 lůžka), pokoj
(3 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC, prostorná terasa

 80 m od pláže, v centrální části
 třípatrový dům
 apartmány standardně a účelně vybavené, prostorný balkon, TV, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
vždy s manželským lůžkem
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 QUADRO 5/7: pokoj (2 lůžka), pokoj
(2 lůžka), pokoj (1 lůžko), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 QUADRO 6/8: pokoj (2 lůžka), pokoj
(2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
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 elektrické přípojky).
Poplatek za využití plochy: 140 EUR / 6 dní,
1 hod., 2 x denně.

SKUPINOVÉ POBYTY
AŽ 5 MÍST ZDARMA

( v závislosti na počtu osob )

www.moravatour.cz »

moravatour

SLEVA na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky
dětské pobyty):
 500 Kč / osoba
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

ŠKOLNÍ A DĚTSKÉ POBYTY 2022
* cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden/ dům Abruzzo
20.05. - 29.05.

5400

27.05. - 05.06.

6550

03.06. - 12.06.

6830

10.06. - 19.06.

7170

17.06. - 26.06.

7460

24.06. - 03.07.

7460

01.07. - 13.07./ 10 nocí

x

11.07. - 24.07./ 11 nocí

x

22.07. - 31.08.

7460

29.07. - 07.08.

7460

05.08. - 14.08.

7460

12.08. - 21.08.

7460

19.08. - 31.08./ 10 nocí

9080

29.08. - 10.09./ 10 nocí

7070

08.09. - 20.09./ 10 nocí

5970

03.09. - 12.09.

5850

10.09. - 19.09.

4950

* ceny se uplatňuji při obsazení plné ubytovací kapacity
apartmánu tj. vč. rozkládací pohovky ve společné místnosti
CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, 7× rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
PŘÍPLATKY:
 pobytová taxa (povinná) pro osobu od 12 let: 250 Kč
/ 7 nocí
 finální úklid (nepovinný): 50-60 EUR / apartmán

✆ 596 118 488

Itálie » Severní Jadran » Lido Adriano
Fakultativní výlety
autobusem
San Marino, Ravenna,
zábavní park Mirabilandia

skupiny
2022

Itálie - Severní Jadran - Lido Adriano
Lido Adriano leží na Jadranské riviéře cca
7 km od města Ravenna. Najdete zde řadu
obchodů, restaurací, barů… Ve volném čase
je možné využít půjčoven kol či čtyřkolek,
navštívit vodní minipark, herny s automaty
či využít tenisová a fotbalová hřiště, zahrát
si minigolf, projet se vláčkem či se pobavit
na diskotékách, jednou týdně se koná velký
nákupní trh.

Pláže jsou dlouhé a široké tvořené jemným
pískem s pozvolným vstupem do moře, což
oceňují hlavně rodiče s dětmi. Lze zahlédnout
i vlnolamy, jež se používají na zklidnění mořských vln. Pláže jsou zde volné - neplacené či
privátní - placené s plážovým servisem (lehátka,
slunečníky). Pláže nabízejí sportovní vyžití (hřiště pro plážový volejbal, trampolíny), dětské
atrakce, sociální zázemí, bary s občerstvením.

Dům TERESA

Dům GIOTTO

100 m

250 m

20.05. - 29.05.
27.05. - 05.06.
03.06. - 12.06.
10.06. - 19.06.
17.06. - 26.06.
24.06. - 03.07.
01.07. - 10.07.
08.07. - 17.07.
15.07. - 24.07.
22.07. - 31.08.
26.08. - 04.09.
02.09. - 11.09.
09.09. - 18.09.

cena na osobu
vč. autobusové dopravy / týden
dům TERESA dům GIOTTO
s vlastní s polo- s vlastní s polostravou penzí stravou penzí
4600
4900
4900
5600
5600
6200
6200
6400
6400
6400
5990
5450
4600

6300
6600
6600
7300
7300
7900
7900
8100
8100
8100
7690
7150
6300

4300
4600
4600
5300
5300
5900
5900
6100
6100
6100
5690
5150
4300

6000
6300
6300
7000
7000
7600
7600
7800
7800
7800
7390
6850
6000

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, popř. 7× polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
CENA NEZAHRNUJE:
 cestovní zdravotní pojištění, pobytovou taxu, úklid
apartmánu
Cestovní zdravotní pojištění doporučujeme - sjednáme Vám přímo u nás: zdravotní pojištění vč. Covid 34 Kč
/ os./ den + připojištění storna 44 Kč / os./ den.
PŘÍPLATKY:
 pobytová taxa (povinná) pro osobu od 12 let: 250 Kč
/ 7 nocí
 finální úklid (nepovinný): 40-50 EUR / apartmán
 rozšířená polopenze: 400 Kč / osoba / 7 nocí
SLEVY PRO DĚTI (neplatí u nabídky dětské pobyty):
 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
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SLEVA na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky
dětské pobyty):
 500 Kč / osoba / 7 nocí
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

 100 m od pláže, 300 m od centra
 pětipatrový dům v uzavřeném objektu
se zahradou, výtah
 apartmány jednoduše a účelně vybavené, prostorný balkon, TV, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
s manželskou postelí, druhý pokoj menší s lůžky od sebe
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

www.moravatour.cz »

 250 m od pláže, 1 km od centra, okrajová klidnější část
 dvoupatrový dům v uzavřeném objektu
se zahradou
 apartmány jednoduše a účelně vybavené, menší velikosti, balkon, TV
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
s manželskou postelí, druhý pokoj menší
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

moravatour

20.05. - 29.05.
27.05. - 05.06.
03.06. - 12.06.
10.06. - 19.06.
17.06. - 26.06.
24.06. - 03.07.
01.07. - 10.07.
08.07. - 17.07.
15.07. - 24.07.
22.07. - 31.08.
26.08. - 04.09.
02.09. - 11.09.
09.09. - 18.09.

5500
5800
5800
6500
6500
7100
7100
7300
7300
7300
6890
6350
5500

5200
5500
5500
6200
6200
6800
6800
7000
7000
7000
6590
6050
5200

* ceny se uplatňuji při obsazení plné ubytovací kapacity
apartmánu tj. vč. rozkládací pohovky ve společné místnosti
CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, 7× rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
PŘÍPLATKY:
 pobytová taxa (povinná) pro osobu od 12 let: 250 Kč
/ 7 nocí
 finální úklid (nepovinný): 40-50 EUR / apartmán

SKUPINOVÉ POBYTY
AŽ 5 MÍST ZDARMA

( v závislosti na počtu osob )

✆ 596 118 488

Itálie » Severní Jadran » Lido Adriano

ŠKOLNÍ A DĚTSKÉ POBYTY 2022
cena na osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden
dům Teresa
dům Giotto

Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare
Rosolina Mare je malebné turistické městečko na jadranské riviéře cca 75 km jižně
od Benátek situováno v zeleni piniových
lesů. Řadí se k přímořským letoviskům,
kde turista najde klid ale i zábavu. Rosolina Mare nabízí řadu obchodů, restaurací
a pizzerií, cukráren se zmrzlinou, kolotoče,
půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek, projížďku vyhlídkovým vláčkem, dětský parčík,
bazén s tobogánem, promenáda kolem
pláže, denní a večerní nákupní trhy.
Dlouhé široké písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře ocení především rodiny
s dětmi. Lze si vybrat pláž privátní -placenou formou zvýhodněné permanentky
na plážový servis (slunečník, lehátka) či
volnou pláž, která je však menší a méně
udržovaná. Pláže nabízejí možnosti sportovního vyžití, dětské skluzavky, půjčení
vodních šlapadel, bary s občerstvením,
sociální zařízení, animační program.

Itálie - Severní Jadran - Rosolina Mare
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cena na osobu vč.

SKUPINY 2022 autobusové dopravy / týden

Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare

Dům JOLANDA

150 m PŘÍPL.

 150 m od pláže, klidná část v blízkosti
centra
 komplex tří dvoupatrových budov v uzavřeném objektu
 apartmány standardně a účelně vybavené, TV, v patře s balkonem, klimatizace
(za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
větší s manželským lůžkem či s manželským
 lůžkem + 1 lůžko, druhý pokoj s manželským lůžkem nebo s lůžky od sebe či
s manželským lůžkem + 1 lůžko
TRILO 5 a 5/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a s pohovkou nebo s rozkládací pohovkou (1 osoba), koupelna se sprchou a WC
TRILO 6: pokoj (3 lůžka), pokoj (3 lůžka),
společná místnost s kuchyňským koutem,
koupelna se sprchou a WC

www.moravatour.cz »

20.05. - 29.05.
27.05. - 05.06.
03.06. - 12.06.
10.06. - 19.06.
17.06. - 26.06.
24.06. - 03.07.
01.07.-10.07.
08.07.-17.07.
15.07.-24.07.
22.07.-31.07.
26.08.-04.09.
02.09.-11.09.
09.09.-18.09.

s vl. stravou
4.590
4.590
5.290
5.290
5.490
5.490
6.200
6.200
6.600
6.600
5.490
4.590
4.500

s polopenzí
6.490
6.490
6.990
6.990
7.240
7.240
7.900
7.900
8.300
8.300
7.240
6.490
6.400

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, popř. 7× polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
CENA NEZAHRNUJE:
 cestovní zdravotní pojištění, pobytovou taxu, sanifikaci,
úklid apartmánu
Cestovní zdravotní pojištění doporučujeme - sjednáme Vám přímo u nás: zdravotní pojištění vč. Covid 34 Kč
/ os./ den + připojištění storna 44 Kč / os./ den.
PŘÍPLATKY:
 pobytová taxa (povinná) pro osobu od 12 let: 250 Kč
/ 7 nocí
 sanifikace (desinfekce) apartmánu, povinná: 780 Kč/
apartmán
 rozšířená polopenze: 400 Kč / osoba / 7 nocí
 finální úklid (nepovinný): 40-50 EUR / apartmán
SLEVY PRO DĚTI ( neplatí u nabídky dětské pobyty):
 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 2.400 Kč
SLEVA na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky
dětské pobyty):
 500 Kč / osoba

moravatour

ŠKOLNÍ A DĚTSKÉ POBYTY 2022
cena na osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden

20.05. - 29.05.
27.05. - 05.06.
03.06. - 12.06.
10.06. - 19.06.
17.06. - 26.06.
24.06. - 03.07.
01.07.-10.07.
08.07.-17.07.
15.07.-24.07.
22.07.-31.07.
26.08.-04.09.
02.09.-11.09.
09.09.-18.09.

5.550
5.550
6.440
6.440
6.440
6.440
7.100
7.100
7.500
7.500
6.440
5.550
5.550

* ceny se uplatňuji při obsazení plné ubytovací kapacity
apartmánu tj. vč. rozkládací pohovky ve společné místnosti
CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, 7× rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
PŘÍPLATKY:
 pobytová taxa (povinná) pro osobu od 12 let: 250 Kč
/ 7 nocí
 sanifikace (desinfekce) apartmánu, povinná: 780 Kč
 finální úklid (nepovinný): 50-60 EUR / apartmán

Fakultativní výlety

Autobusem a lodí: Benátky denní
či večerní, Benátky + ostrov Murano
Autobusem: San Marino, Chioggia,
zábavní park Mirabilandia
SKUPINOVÉ POBYTY
AŽ 5 MÍST ZDARMA

( v závislosti na počtu osob )

✆ 596 118 488

Itálie » Severní Jadran » Caorle / Porto Santa Margherita

Itálie - Severní Jadran - Caorle / Porto Santa Margherita
Porto Santa Margherita je novější částí
města Caorle. Toto nevelké moderní letovisko od Caorle dělí ústí řeky Livenza,
přes kterou je zajišťována pravidelná
celodenní trajektová přeprava. Do centra
Caorle do pozdních nočních hodin zajíždí
také místní autobusová doprava. I když
Porto Santa Margherita není velké letovisko, je tu dostatek obchodů, restaurací,
barů, pizzerií, večerní nákupní trh, velké
možnosti sportovního a dalšího pestrého

vyžití (tenisové kurty, minigolf, dětské
hřiště, půjčovny kol, herny) pro děti i dospělé.
Dlouhá písčitá pláž s jemným pískem
se velmi pozvolně svažuje do moře, což
velmi přivítají rodiny s malými dětmi.
Většinou je pláž privátní - placená nabízející placený servis (slunečníky, lehátka),
v menší míře naleznete i volné pláže - neplacené.

Fakultativní výlety kombinované bus+loď

Benátky a ostrovy Murano, Burano a Torcello, Benátky a ostrov San Giorgio, plavba po Benátské laguně se zastávkou na nám.
San Marco, plavba výletní lodí z Caorle na místní lagunu, večerní plavba kolem pobřeží Caorle.

www.moravatour.cz »
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Itálie » Severní Jadran » Caorle / Porto Santa Margherita

Caorle leží cca 70 km severně od Benátek
a patří mezi nejmalebnější a nejnavštěvovanější města na severním pobřeží Jadranu.
Pyšní se velmi zachovalým historickým
centrem s typickými barevnými domky, přístavem, úzkými uličkami plnými obchůdků,
kavárniček a malými náměstíčky, kterému
dominuje překrásná 48 m vysoká šikmá
zvonice románské katedrály. Ve městě se
nachází velký vodní park Aquafollie plný
zajímavých atrakcí pro děti i pro dospělé.

Itálie » Severní Jadran » Caorle / Porto Santa Margherita
Rezidence
LE HOLIDAY

300 m

PŘÍPL. jen
některé

 300 m od pláže, 50 m od centra, v centrální části v blízkosti pěší zóny
 pětipatrová rezidence větší velikosti,
výtah, bazén
 apartmány standardně a účelně vybavené, prostorný balkon, TV, některé s mikrovlnnou troubou, pračkou a klimatizací
(za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou prostorné,
různě velké a mají odlišné vybavení,
v pokoji je vždy manželské lůžko
 BILO 4/5: pokoj 2 lůžka + lůžko, společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

REZIDENCE
LE PLEIADI

Itálie » Severní Jadran » Caorle / Porto Santa Margherita

6

180 m PŘÍPL. V DOMĚ

 poloha v klidnější části, od pláže 180 m,
od centra cca 300 m
 rezidence v uzavřeném objektu, dvoupatrový dům, parkování u rezidence
 moderní apartmány (po rekonstrukci),
nově moderně vybavené, s balkonem,
apartmány v přízemí s předzahrádkou,
TV, mikrovlnnou troubou, klimatizace
a WI-Fi ( za příplatek-nutno objednat
předem)
 pokoje v apartmánech mají různou velikost, jeden pokoj větší s manželským
lůžkem, druhý pokoj menší s lůžky
za sebou
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), menší pokoj
(2 lůžka za sebou), společná místnost
s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou
a WC

skupiny 2022

cena na osobu vč. autobusové dopravy / týden
rezidence LE HOLIDAY
dům LE PLEIADI
s vlastní stravou
s polopenzí
s vlastní stravou
s polopenzí

20.05. - 29.05.

4290

5990

4780

6490

27.05. - 05.06.

4290

5990

4780

6490

03.06. - 12.06.

4690

6390

5100

6800

10.06. - 19.06.

4690

6390

5100

6800

17.06. - 26.06.

5190

6890

5900

7600

24.06. - 03.07.

5500

7200

6590

8290

01.07.-10.07.

5500

7200

6590

8290

08.07.-17.07.

6100

7800

7250

8950

26.08.-04.09.

5190

6890

5900

7600

02.09.-11.09.

4690

6390

5100

6800

09.09.-18.09.

4290

5990

4790

6490

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, popř. 7× polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK

Cestovní zdravotní pojištění doporučujeme - sjednáme Vám přímo u nás: zdravotní pojištění vč. Covid 34 Kč
/ os./ den + připojištění storna 44 Kč / os./ den.

CENA NEZAHRNUJE:
 cestovní zdravotní pojištění, pobytovou taxu, úklid
apartmánu

PŘÍPLATKY povinné:
 pobytová taxa (povinná) pro osobu od 12 let: 250 Kč
/ 7 nocí

www.moravatour.cz »

moravatour

 finální úklid (povinný - platí se na místě): 50 EUR / typ
bilo, 70 EUR/ typ trilo
 Příplatek za rozšířenou polopenzi: 400 Kč / osoba/
7 nocí
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 2.200 Kč
rezidence HOLIDAY: PŘÍPLATKY
 2× 2.300 Kč / při obsazení apartmánu 2 osobami
 1× 2.300 Kč / při obsazení apartmánu 3 osobami
rezidence HOLIDAY: SLEVA na 5.osobu v apartmánu
 1000 Kč / období do 12.6. a od 26.8.
dům LE PLEIADI: SLEVA na rozkládací pohovce
 500 Kč / osoba /týden
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

SKUPINOVÉ POBYTY
AŽ 5 MÍST ZDARMA

( v závislosti na počtu osob )

✆ 596 118 488

Chorvatsko » Makarská riviéra » Gradac

CHORVATSKO-MAKARSKÁ RIVIÉRA-GRADAC

Gradac leží v jižní části Makarské riviéry, patří k nejkrásnějším letoviskům této oblasti
a to pro svou pláž Gornja Vala s býlími oblázky a průzračnou vodu. Pobřežní promenáda
lemovaná řadou palem nabízí řadu obchůdků, pizzerií a barů s příjemným posezením.
Horský masív chrání pobřeží před větrem z vnitrozemí. Překrásný výhled na protější poloostrov Pelješac a ostrov Hvar.
Páž oblázková s pozvolným vstupem do moře, sprchy na pláži, vodní sporty za poplatek.
Ideální místo pro trávení pohodové dovolené.

Vila DAMIR

150 m PŘÍPL.

PŘÍPL.

 150 m od oblázkové pláže, cca 400 m
od centra letoviska
 moderní vila s ubytováním účelně a pěkně vybaveném
 studia a apartmány mají vybavenou
kuchyňkou, SAT-TV, balkón s výhledem
na moře (přímým nebo bočním), studia
mají klimatizaci (za příplatek 5 EUR/den),
Wi-Fi zdarma
 možnost stravování v restauraci blízkosti
vily ( za příplatek)
STUDIO 2/3: pokoj 2-3 lůžka, koupelna se
sprchou a WC
APARTMÁNY 4: pokoj 2 lůžka, kuchyně
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelna se sprchou a WC

7

Stravování

Vila JOSKO

150 m PŘÍPL.

PŘÍPL.

 150 m od oblázkové pláže, cca 300 m
od centra letoviska
 rekonstruovaná vila s nově vybaveném
ubytování
 studia a apartmány mají vybavenou
kuchyňkou, SAT-TV, balkón nebo terasa
většinou s výhledem na moře (přímým
nebo bočním), některé studia mají klimatizaci ( za příplatek 5 EUR/den), Wi-Fi
zdarma, k dispozici je posezení pod
pergolou s krbem
 možnost stravování v restauraci blízkosti
vily ( za příplatek)
STUDIO 2/4: pokoj 2lůžka (3. a 4. lůžko
může být přistýlka), koupelna se sprchou
a WC
APARTMÁNY 4/6: pokoj 2 lůžka, pokoj
2 lůžka, kuchyně s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, koupelna se sprchou a WC

Stravování

K pobytu si lze objednat polopenzi, snídaně formou bufetu, jednotné večeře s polévkou, hlavním jídlem, salátem a desertem/ovocem.

www.moravatour.cz »

moravatour
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Chorvatsko » Makarská riviéra » Gradac

K pobytu si lze objednat polopenzi.

Chorvatsko » Makarská riviéra » Gradac
Vila JURE

200 m PŘÍPL. PŘÍPL.

 200 m od oblázkové pláže, cca 300 m
od centra letoviska
 zahradní domek s přátelskou atmosférou, s posezením až pro 20 osob
s kuchyní (lednice, mrazák, vařič, trouba,
zahradní gril), pěkné a účelné vybavení
 pokoje s lednicí a balkónem (některé
s výhledem na moře), klimatizace
(mimo přízemní pokoj č.1)
 možnost stravování ( za příplatek)
POKOJE 2/3: pokoj 2-3 lůžka, koupelna se
sprchou a WC

Stravování

K pobytu si lze objednat polopenzi, snídaně formou bufetu, jednotné večeře
s polévkou, hlavním jídlem, salátem a desertem/ovocem.

Vila Teo

150 m PŘÍPL.

PŘÍPL.

Stravování

8

K pobytu si lze objednat polopenzi, snídaně formou bufetu, jednotné večeře
s polévkou, hlavním jídlem, salátem a desertem/ovocem.

penzion VELIMIR**

Chorvatsko » Severní Dalmácie » Turanj

 150 m od oblázkové pláže, cca 200 m
od centra letoviska
 pěkná vila s přátelskou atmosférou,
pěkné a účelné vybavení, před vilou
posezení s grilem
 studia a apartmány mají vybavený kuchyňský kout, TV, balkón nebo terasa
většinou s výhledem na moře, některé
studia mají klimatizaci (za příplatek
5 EUR/den), Wi-Fi zdarma
 možnost stravování ( za příplatek)
STUDIO 2/3: pokoj 2-3 lůžka, koupelna se
sprchou a WC
APARTMÁNY 4/5: pokoj 2 lůžka, pokoj
2 lůžka, kuchyně s gaučem pro 1 osobu,
koupelna se sprchou a WC

150 m

PŘÍPL.

 200 m od oblázkové pláže
 útulný rodinný penzion s výhodnou polohou, jednoduché ale účelné vybavení
 pokoje s balkónem (některé s výhledem
na moře), WI-Fi ( za příplatek 5 EUR/ pobyt)
 možnost stravování ( za příplatek)
POKOJE 2/3: pokoj 2-3 lůžka (s možností
přistýlky, k dispozici jsou tedy pokoje i pro
4 osoby),koupelna se sprchou a WC

Stravování

K pobytu si lze objednat polopenzi (snídaně a večeře o dvou chodech) nebo
plná penze (pobyt začíná večeří a končí
obědem, oběda podávané formou balíčku u snídaně). Strava je podávaná přímo
v jídelně penzionu!

cena na osobu vč. autobusové dopravy / týden

skupiny 2022
vila JOSKO,TEO,JURE,DAMIR,
penzion VELIMIR

27.5.

3.6.

10.6.

17.6.

24.6.

1.7.

9.7.

15.7.

22.7.

29.7.

5.8.

12.8.

19.8.

26.8.

2.9.

9.9.

16.9.

5.6.

12.6.

19.6.

26.6.

3.7.

10.7.

18.7.

24.7.

31.7.

7.8.

14.8.

21.8.

28.8.

4.9.

11.9.

18.9.

25.9.

s vlastní stravou

4650

4950

5450

5650

5950

6750

6750

6750

6750

6750

6750

6750

5950

5450

5250

4950

4650

s polopenzí

6750

7050

7550

7750

8050

8850

8850

8850

8850

8850

8850

8850

8050

7550

7350

7050

6750

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7 × ubytování, popř. 7 x polopenzi,služby delegáta CK,pojištění proti úpadku CK
CENA NEZAHRNUJE:
 cestovní zdravotní pojištění, pobytovou taxu
Cestovní zdravotní pojištění doporučujeme - sjednáme Vám přímo u nás: zdravotní pojištění vč. Covid 34 Kč
/ os./ den + připojištění storna 44 Kč / os./ den.

www.moravatour.cz »

POBYTOVÁ TAXA na osobu a noc (platí se na místě):
 1,8 EUR / os. od 18 let; 0,9 EUR / os. 12-17 let; do 12 let
zdarma
SLEVA na přistýlky:
 20 % SLEVA ( ze základní ceny) na 3. a 4. v pokoji, 5. a 6
v apartmánu
Odpočet u vlastní dopravy:
 1.000 Kč / osoba (počet míst omezen)

moravatour

skupinové pobyty
AŽ 3 MÍSTA ZDARMA
(v závislosti počtu osob)

✆ 596 118 488

Řecko » Chalkidiki » Fourka

Řecko - Chalkidiki - Fourka
aparthotel AKROPOLIS

200 m

PŘÍPL. PŘÍPL.

Fourka leží v jihozápadní části Kassandra na poloostrově Chalkidiki. Ideální místo pro skupiny
dětí, studentů i rodin s dětmi. Výborné zázemí pro sportovní a kulturní aktivity ocení milovníci aerobiku a dalších sportů.
V letovisku nechybí ani obchůdky, bary, restaurace, taverny a občerstvení s výborným gyrosem.
V malebné zátoce je široká písečná pláž s malými
oblázky, která je na okraji lemovaná skalnatými
masivy.
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Ubytování

 studia a apartmány standardně a účelně
vybavené, minikuchyňka s lednicí, balkon
či terasa, TV, klimatizace
 pokoje jsou různě velké a mají odlišné vybavení
 STUDIO 2/3: 2-3 lůžka, minikuchyňka, koupelna se sprchou a WC
 TRILO 4/5: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka),
některé s možností přistýlky, minikuchyňka,
koupelna se sprchou a WC
Stravování: Bez stravy nebo polopenze (snídaně formou
bufetu), možnost zajištění obědů= plná penze jednoduché bezmasé jídlo o jednom chodu ( obědy mohou
být podávané také v prostoru plážového baruve formě
sendvičů, salátů)
Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Ostravy
a Brna
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu (viz. tabulky),
služby delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč.
léčebných výloh a storna 40,-Kč/ os., den, pobytové
Taxy: 0,50 Eur/ noc.

Řecko » Chalkidiki » Fourka

 200 m od pláže, 15 minut procházkovou chůzi
od centra Forka
 komplex studií a apartmánů nacházející se
na kopečku s krásným výhledem do krajiny
i na moře
 v aparthotelu je recepce, bar u bazénu,
bazén s lehátky a slunečníky (zdarma), zastřešená terasa u bazénu, beach-volejbalové
hřiště, travnatá a zpevněná plocha na cvičení
a hry, stolní tenis, stolní fotbal a kulečník,
dětské hřiště s houpačkami (vše zdarma),
jídelna, lobby s TV koutkem, Wi-Fi /bezplatně,
klimatizace /za příplatek
 hotel má dostatek prostoru pro cvičení
(i v bazénu), hry či posezení celé skupiny/koletivu společně, v hlavní sezoně je k dispozici
animátor pečující o zábavu dětí a dospělých
 hotel disponuje i vlastním autobusem pro
pořádání výletů.
 k hotelu náleží vlastní pláž s plážovým,
barem, rychlým občerstvením, lehátky a slunečníky

Bulharsko - autobusem, letecky

ŘECKO - Fourka - autobusem

BULHARSKO - autobusem

SKUPINY
2022

dnů/nocí

hotel AKROPOLIS
autobusem / ceny na osobu
bez stravy

s polopenzí

s plnou penzí

20.05.-29.05.

10/7

4.990

7.090

7.790

22.05.-03.06.

13/10

5.690

8.690

9.690

27.05.-05.06.

10/7

5.290

7.390

8.090

01.06.-12.06.

12/9

5.990

8.690

9.590

03.06.-12.06.

10/7

5.490

7.590

8.290

10.06.-19.06.

12/9

5.990

8.090

8.790

10.06.-21.06.

10/7

6.490

9.190

10.090

17.06.-26.06.

15/12

6.490

8.590

9.290
12.290

19.06.-03.07.

10/7

7.490

11.090

24.06-03.07.

12/9

6.990

9.090

9.790

01.07.-12.07.

12/9

7.990

10.690

11.590

 Ve skupině může
být uplatněna
dětská cena pro
dítě do 12-ti let
na 3. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku
v apartmánu
(na přistýlce)
ve výši 3.990,- Kč
(pobyty v černu
a září), 4.990,- Kč
(pobyty v červenci
a srpnu), počet
dětí je omezen,
max. 3 dětské
ceny na 20. členů
skupiny.

Primorsko - autobusem / ceny na osobu

SKUPINY
2022

nocí/dnů

14.06.-28.06.

hotel PANORAMA

hotel BLÍŽENCI

bez stravy

polopenze

bez stravy

polopenze

15/12

6.990

10.590

6.990

10.590

26.06.-07.07.

12/9

6.990

9.690

6.990

9.690

05.07.-16.07.

12/9

7.490

10.190

7.490

10.190

14.07.-25.07.

12/9

7.490

10.190

7.490

10.190

23.07.-03.08.

12/9

7.490

10.190

7.490

10.190

01.08.-12.08.

12/9

7.490

10.190

7.490

10.190

10.08.-21.08.

12/9

7.490

10.190

7.490

10.190

19.08.-30.08.

12/9

7.490

10.190

7.490

10.190

28.08.-11.09.

15/12

6.990

10.590

6.990

10.590

 Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce
v pokoji ve výši 2.990,- Kč + strava (pobyty v černu a září), 4.990,- Kč + strava (pobyty
v červenci a srpnu), počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.
 Příplatky za další kombinace stravy: jen snídaně + 100,- Kč/os./den,
celá plná penze + 450,- Kč/os./den (připočítává se k ceně bez stravy)

10.07.-21.07.

12/9

7.990

10.690

11.590

BULHARSKO - letecky z Ostrava, Brna a Prahy

19.07.-30.07.

12/9

7.990

10.690

11.590

28.07.-08.08.

12/9

7.990

10.690

11.590

na 11 a 12 dní

06.08.-17.08.

12/9

7.990

10.690

11.590

15.08-26.08.

12/9

7.990

9.990

10.890

24.08-04.09.

12/9

6.490

9.190

10.090

02.09.-11.09.

10/7

5.690

7.790

8.490

02.09.-15.09.

14/11

6.290

9.590

10.690

09.09.-18.09.

10/7

5.490

7.590

13.09.-25.09.

13/10

5.990

16.09.-25.09.

10/7

23.09.-02.10.

10/7

Primorsko - letecky / ceny za osobu
SKUPINY 2022

hotel PANORAMA

nocí/dnů

hotel BLÍŽENCI

bez stravy

polopenze

bez stravy

polopenze

18.06.-29.06.

12/11

11.490

14.790

11.990

15.290

29.06.-09.07.

11/10

11.990

14.990

12.490

15.490

09.07.-20.07.

12/11

12.490

15.790

12.990

16.290

20.07.-30.07.

11/10

11.990

14.990

12.490

15.490

8.290

30.07.-10.08.

12/11

12.490

15.790

12.990

16.290

8.990

9.990

10.08.-20.08

11/10

11.990

14.990

12.490

15.490

5.290

7.390

8.090

20.08.-31.08.

12/11

12.490

15.790

12.990

16.290

31.08.-10.09.

11/10

11.490

14.490

11.490

14.490

4.990

7.090

7.790

BULHARSKO - letecky z Ostravy, Brna, Prahy
ŘECKO - letecky z Brna, z Ostravy a zájezdy
s kombinovanou dopravou
SKUPINY
2022

hotel AKROPOLIS
letecky / cena na osobu

dnů/nocí

bez stravy

s polopenzí

s plnou penzí

30.05 - 11.06.**

13/10

7.990

10.390

11.190

01.06 - 11.06.

11/9

9.990

12.990

13.990

11.06.-22.06.

12/10

10.490

13.790

14.890

22.06.-02.07.

11/9

10.990

13.990

14.990

02.07.-13.07.

12/10

13.490

16.790

17.890

13.07.-23.07.

11/9

12.990

15.990

16.990

23.07.-03.08.

12/10

13.490

16.790

17.890

03.08.-13.08.

11/9

12.990

15.990

16.990

13.08.-24.08.

12/10

12.990

16.290

17.390

24.08.-03.09.

11/9

11.990

14.990

15.990

03.09.-14.09.

12/10

10.490

13.790

14.890

14.09.-24.09.

11/9

9.990

12.990

13.990

14.09.-02.10.**

19/17

10.990

16.090

17.790

 ** termíny označené
** mají kombinovanou dopravu (jedna
cesta letecky, druhá
autobusem)
 Ve skupině může
být uplatněna
dětská cena pro
dítě do 12-ti let
na 3. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku
v apartmánu
(na přistýlce) ve výši
3.990,- Kč (pobyty
v černu a září),
4.990,- Kč (pobyty
v červenci a srpnu),
počet dětí je omezen, max. 3 dětské
ceny na 20. členů
skupiny.

na 8 dní
Primorsko - letecky / ceny na osobu
SKUPINY 2022

hotel PANORAMA

nocí/dnů

hotel BLÍŽENCI

bez stravy

polopenze

bez stravy

polopenze

15.06.-22.06.

8/7

9.490

11.590

9.990

11.990

22.06.-29.06.

8/7

10.190

12.290

10.190

12.290

29.06.-06.07.

8/7

10.990

12.990

10.490

12.590

06.07.-13.07.

8/7

10.990

12.990

10.990

12.990

13.07.-20.07.

8/7

10.990

12.990

10.990

12.990

20.07.-27.07.

8/7

10.990

12.900

10.990

12.990

27.07.-03.08.

8/7

10.990

12.990

10.990

12.990

03.08.-10.08

8/7

10.990

12.990

10.990

12.990

10.08.-17.09

8/7

10.990

12.990

10.990

12.990

17.08.-24.08.

8/7

10.990

12.990

10.990

12.990

24.08.-31.08.

8/7

10.990

12.990

10.990

12.990

31.08.-07.09.

8/7

10.190

12.290

10.490

12.590

07.09.-14.09.

8/7

9.990

11.990

9.990

11.990

 Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce
v pokoji ve výši 6.990,- Kč + případná strava
 Příplatky za další kombinace stravy (připočítává se k ceně bez stravy):
PANORAMA jen snídaně + 100,- Kč/os./den, celá plná penze + 450,- Kč/os./den
BLÍŽENCI jen snídaně + 100,- Kč/os./den, celá plná penze + 350,- Kč/os./den

Skupinové pobyty - autobusem od 15-ti a více osob:
pro 15 plně platících osob je 16. osoba zdarma, hradí pouze pob.taxy, popř. stravu a pojištění.
Skupinové ceny jsou kalkulovány při obsazení všech lůžek (vč. přistýlek).

Skupinové pobyty - letecky od 20 a více osob:
pro 20 plně platících osob je 21. osoba zdarma, hradí pouze pob. a let. taxy, popř. stravu a pojištění.
Skupinové ceny jsou kalkulovány při obsazení všech lůžek ( vč. přistýlek).

www.moravatour.cz »
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Jižní Bulharsko - Jižní pláž - Primorsko

BULHARSKO-PRIMORSKO-Jižní pláž

Primorsko oblíbené přímořské letovisko, které se nachází 60 km jižně od letiště v Burgasu a 25 km od překrásného historického města Sozopol. Letovisko
je plné obchodů, restaurací, barů, diskoték, ale také romantických zákoutí. Primorsko ocení klienti vyhledávající rušné centrum, noční zábavy a nákupní
možnosti. Letovisko nabízí také velké školní hřiště(fotbal, basketbal,cvičení…), které mohou kolektivy bezplatně využít. Zejména dětské skupiny uvítají možnost návštěvy největšího bulharského aquaparku s řadou vodních atrakcí.
Ubytovací kapacity se nacházejí v nové, klidné rezidenční čtvrti jen pár desítek metrů od pláže.
Největší devizou jsou 2 písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. Jižní pláž je dlouhá cca 4 km, druhá severní pláž se táhne od centra na sever a navazuje na pláž Perla. Na plážích je velký výběr restaurací, barů, široká nabídka vodních sportů, kursy potápění, půjčovna slunečníků a lehátek apod.

0m

 přímo na jižní pláži (jen pár schůdků na pláž), klidná část
 nově zrekonstruovaný rodinný hotel, stylová restaurace s možností
posezení pro celou skupinu,
 2-3lůžkové pokoje s možností přistýlky
 stravování: bez stravy nebo polopenze formou švédských stolů
(při méně osobách strava servírovaná)

PŘÍPL.

Hotel BLÍŽENCI***

80 m

PŘÍPL.






80 m od písečné severní pláže, 300 m od centra letoviska, klidná část
rodinný hotel pěkně a účelně vybavený
skupinám je k dispozici velká společná kuchyně
2 lůžkové pokoje a rodinné pokoje ( dvoulůžková ložnice a obývací část
s rozkládacím gaučem pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti). Všechny pokoje mají
vlastní koupelnu se sprchou a WC, balkon, TV,
 chladnička, rychlovarná konvice, klimatizace a Wi-fi zdarma
 stravování bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze podávaná
ve vedlejším hotelu ( snídaně formou bufetu, obědy a večeře servírované)
+ rozpustné nápoje a voda zdarma

Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna nebo Prahy
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování a stravování (viz. tabulky), služby delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh a storna 40,-Kč/ os., den

www.moravatour.cz »
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Hotel PANORAMA**

Poznávací zájezdy
KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE - Padova, Verona, Benátky, Ravenna, Chioggia
6-ti denní poznávací zájezd autobusem s ubytováním v přímořském letovisku Rosolina Mare

Termíny:

cena za osobu

16.05.-20.05.

6.500 Kč

30.05.-03.06.

6.950 Kč

05.09.-09.09.

6.600 Kč

12.09.-16.09.

6.100 Kč

Program zájezdu

1.den: odjezd z ČR v odpoledních / podvečerních
hodinách do Itálie
2.den: příjezd do Padovy, prohlídka univerzitního
centra, města ležícího na ramenech řeky Bacchiglione, procházka městem s průvodcem- Basilica
di Sant´Antonio (svatého Antonína), Basilica di
Santa Gustina, náměstí Prato della Vale, odpoledne přejezd do Verony - prohlídka města Romea
a Julie, náměstí Bra, antická aréna - slavné Veronské Coloseum, náměstí Erbe, Piazza die Signori,
Casa Giulietta, v podvečer přejezd na ubytování
do přímořského letoviska Rosolina Mare, nocleh
3.den: ráno busem přejezd do městečka Chioggia, odkud lodí do Benátek (plavba cca 1,5 hod),
procházka městem s průvodcem - Dóžecí palác,
náměstí San Marco, Ponte di Rialto… osobní

volno, v podvečer návrat lodí do Chioggia, pak
busem do Rosolina Mare
4.den: ráno přejezd do Ravenny, prohlídka města
s průvodcem, mauzoleum Galla Placidia, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho,
ravennské mozaiky, v podvečer návrat do Rosolina Mare
5.den: dopoledne osobní volno v letovisku Rosolina Mare, odpoledne přejezd do městečka Chioggia (malé historické městečko - malé Benátky),
prohlídka s průvodcem, osobní volno, v podvečer
odjezd zpět do ČR
6.den: návrat do ČR v ranních / dopoledních
hodinách
Ubytování: apartmány pro 4-6 osob mají vždy
2 x 2 lůžk. pokoje, společnou místnost vybavenou
kuchyňským koutem a pohovkou, koupelnu se
sprchou a WC
Cena na osobu zahrnuje: dopravu autobusem, 3 × ubytování v apartmánech pro 4-6 osob v letovisku Rosolina
Mare, služby česky mluvícího průvodce, místní taxy, loď
Chioggia - Benátky a zpět, pojištění proti úpadku CK
Cena na osobu nezahrnuje: stravu, vstupy do navštívených objektů (cca 40 EUR), cestovní zdravotní pojištění

2 osoby ZDARMA ( při obsazení min. 40 osob)
Pro uskutečnění poznávacího zájezdu je min. počet 40 osob. Zájezd je možné zaké uskutečnit i v jiném libovolném termínu ( mimo červenec-srpen).

Výhody pro skupiny
*
*
*
*
*
*

skupiny již od 20 osob!
Itálie + Chorvatsko až 5 míst ZDARMA
Řecko + Bulharsko až 3 místa ZDARMA
Poznávací zájezdy až 2 místa ZDARMA
dle zájmu v Itálii zajistíme i stravování
nástupní a odjezdová místa našich busů
pro Vás zorganizujeme v rámci celé ČR!

* STRAVOVÁNÍ v případě zájmu zajistíme v Itálii - česká kuchyň, formou výdeje, jednotného menu, jídelníček
je na celý termín předem stanoven. Stravu zajišťujeme
pro skupinu min. 30 osob.
Skupinám s dětmi je po celou dobu pobytu zajištěn pitný
režim. Zajišťujeme: polopenzi - snídaně a večeře (1 hlavní jídlo), balíček na cestu zpět nebo rozšířenou polopenzi - 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.
* Autobusová přeprava je zajištěná zájezdovými autobusy s WC, klimatizací, TV; počet sedadel až 55 míst.
Přistavení autobusu dle dohody na jakémkoliv místě v rámci celé ČR (za přistavení v Čechách příplatek
ve výši 200 - 300 Kč / os.).
* Fakultativní výlety jsou pořádané v každém místě
pobytu, objednávají se na místě u delegátů a platí se
v místní měně. Fakultativní výlet pro skupinu osob si
můžete objednat také u nás předem, kdy Vám poskytneme přednostní slevu formou míst zdarma nebo
skupinovou cenu.
* V každém místě máme delegáta naší CK popř. zastoupení pracovníka agentury česky mluvícího, který se
o naše klienty po celý pobyt vždy postará.
* Cestovní zdravotní pojištění do zahraničí (není zahrnuto v cenách) na požádání Vám ho sjednáme ve dvou
variantách: BALÍČEK 1 - pojištění léčebných výloh vč.
Covid onemocnění: 34 Kč / den,os. 0-69 let, 54 Kč / den,os. od 70 let.
	BALÍČEK 2 - pojištění léčebných výloh vč. Covid onemocnění a storna zájezdu (pro případ zrušení zájezdu
ze zdravotních důvodů): 44 Kč / den,os. 0 - 70 let, 64 Kč /
den,os. od 71 let.
Rozsah pojištění a výše pojistného Vám na vyžádání rádi
poskytneme.

Máte skupinu osob? Potřebujete více informací?
Neváhejte, volejte, pište… rádi Vám poradíme a vše společně domluvíme.

MORAVA Tour s.r.o.	informace a rezervace:

Přívozská 10, 702 00 Ostrava 2
info@moravatour.cz

✆ 596 118 488
web: www.moravatour.cz

