Dovolená jak má být..... s CK F+K Sokolov

Skupinové nabídky 2012

Řecko všemi smysly ! Pohoda teplých dní i večerů a azurové moře Vás nadchnou na Korfu
věčně zelený, nazývaný také smaragdový, ostrov v jónském souostroví. Jeho historie sahá až do doby Homéra. Pokud od dovolené
očekáváte tyrkysově čisté jónské moře, písčité i oblázkové pláže, přírodu nepoznamenanou masovou turistikou, kde rostou olivy,
cypřiše, pomerančovníky a další tropická i subtropická vegetace,očekáváte-li dobře fungující služby, historické památky (pohádkový
zámek císařovny Sissy můžete navštívit i Vy) a plnou sezónu od května až do října, potom se Vaše představy mohou stát skutečností
na prosluněném ostrově Korfu (řecky Kerkyra.) V nabídce máme tři pobytová místa,západ, severovýchod, i východ ostrova

POBYTOVÉ MÍSTO : RODA

RODA

Roda je velmi pěkné středisko, propojené s vedlejším letoviskem Acharavi
hezkou, šestikilometrovou pláží. Obliba této oblasti roste,ať už je to díky
pestré nabídce služeb pro turisty,dobrému spojení s hlavním městem nebo
krásné pláži, s řadou možností vodních sportů. Moře je zde krásně čisté,
s pozvolným vstupem. Uličky přilehlé k pláži jsou plné výborných taveren,
restaurací, obchodů, barů a diskoték, odkud můžete odcházet až při východu
slunce. Magnetem je rovněž vodní park Hydropolis s tobogány, tenisovými
kurty a minizoo. Naleznete zde
i možnosti nerušené relaxace, malebná
krajina láká k procházkám a vyjížďkám na kole či skútru. Místo je ideální pro
všechny věkové kategorie. Od hlavního města Kerkyry cca 60 min.

VÝLETY: Celodenní okruh ostrovem, Agualand, lodní výlety,
grilování na pláži, potápění, výlet do hlavního města, pronájem aut nebo
skútrů,atd. Ceny 9-35 €. Nabízí delegát v místě.

DOPRAVA BUS+

TRAJEKT !! V roce 2012 se můžete
opět těšit na nejrychlejší cestu do Řecka. Cesta autobusem do
italských Benátek trvá jen cca 12 hodin. A poté prožijete zajímavou plavbu na komfortním trajektu, nezapomenutelný
je pohled na Benátky z moře. Samozřejmostí je v klimatizovaném autobusu možnost občerstvení a videoprojekce. Na trajektu
k dispozici restaurace, bar, sprchy nebo umývárny, WC, opalovací terasa, v sezoně většinou i bazén. Kajuty doporučujeme pro
větší pohodlí, jsou čtyřlůžkové, obdobně jako v lůžkovém vlaku jsou zde dvě palandy, kajuta má svoji koupelnu s WC. Odjíždí
se na noc nebo ráno z ČR,cesta vede přes Rakousko do italského přístavu Benátky a odtud trajektem do řecké Kerkyry, kde
jste druhý den odpoledne nebo večer ( dle plucího řádu), cesta zpět je rovněž přes Benátky.

ODJEZDOVÁ MÍSTA: K.Vary, Sokolov, Cheb, Plzeň

UBYTOVÁNÍ: Villa VALENTINOS***

(Roda)

Velmi pěkný komplex čtyř budov se nachází v klidné
oblasti Rody nedaleko centra a pláže. Součástí komplexu
Villa VALENTINOS
je bazén s venkovním snack barem a dětským bazénkem.
Apartmány i studia jsou prostorná, hezky vybavená.
Všechny mají balkony nebo verandy, kuchyňské kouty se
základním kuchyňským vybavením. Do většiny studií a
apartmánů se vejde po jedné přistýlce. Cca 150 m začíná
centrum, kde jsou obchody, restaurace. Příjemně zařízená apartmá nabízí veškeré pohodlí, ideální pro skupiny.
Typ studio:2+1, v pokoji jsou dvě lůžka (možnost 3. lůžka)
a kuchyňský kout vybavený lednicí, vařičem, nádobím.
Koupelna se sprchou, WC, balkón nebo terasa. V ceně
lůžkoviny včetně ručníků.
Typ apartmá:4+1 stejné vybavení jako studio, skládá se
ze dvou ložnic ( jedna pro 2 osoby, jedna pro 3 osoby) a
denní místnosti s kuchyňským koutem, lze ubytovat 4-5 os
Stravování: Ideální jak pro pobyty s vlastním vařením, tak
se stravou. Polopenze (snídaně+večeře) možná jen za
příplatek 1040 Kč (český kuchař připravuje přímo ve villejednotné menu) nebo večeře o 3 chodech, výběr ze 2 menu zajištěny v řecké restauraci v bezprostřední blízkosti villy
Pláž: jen cca 180 m od residence je pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem. Lehátka a slunečníky vlastní nebo za poplatek.

CENA ZAHRNUJE: 8x noc apartmá, spotřebu vody
elektřiny, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, služby
delegáta CK v místě, pojištění léčebných výloh, pojištění
CK proti úpadku, dopravu autobusem a trajektem ( v ceně
sedadla ve společné části, lůžka v kajutách za příplatek)

DĚTSKÉ CENY:
Dítě 0-1,99 let bez služeb ZDARMA .
Dítě 2-11,99 let na přistýlce (se 2 dospělými v pokoji)
=3.990 Kč
Dítě 2-11,99 let na lůžku (s 1 dospělým v pokoji)
= sleva 500 Kč z dospělé ceny
DOPLATKY
KAJUTY trajekt: lůžko(ve 4 lůžk.kajutě)= 750 Kč /1 cesta a os
VEČEŘE : v řecké restauraci menu 4 chody= 250 Kč/os /den
POLOPENZE (snídaně a večeře) viz ceník
POJIŠTĚNÍ proti stornu: 108 Kč/ osoba pobyt

CENA dospělá osoba:
17.7.-28.7. bez stravy = 7.950,- Kč
17.7.-28.7. polopenze = 8.990,-Kč

Villa VALENTINOS

Villa VALENTINOS

Další podrobnosti k nabídce villa VALENTINOS Roda:
STUDIO 2+1 nebo 2+0 pro 2-3 osoby dvoulůžkové , kam lze do většina umístit i 3. lůžko, jde o jednu
místnost s kuchyňským koutem a koupelnou s WC.
nebo APARTMA 4+2 pro 4-5 osob. Apartmá má celkem 3 místnosti, dva dvoulůžkové pokoje ( lze
umístit i 3. lůžko) a denní místnost, kde je kuchyňský kout. Dále koupelnu a WC.
KAPACITA:
15x studio 2+0, nebo 2+1= celkem pro 30 - 40 osob
3x Apartmá 4+0 nebo 4+1 celkem pro 12-15 osob
STRAVA: Bude-li mít někdo zájem o večeře, i tady je cena dobrá = 250 Kč za předkrm, večeři a desert, co do
kvality, ale i do množství výborná strava v restaurantu. Nebo druhá levnější varianta, kterou jste měli vloni, pokud
by minimálně polovina skupiny (alespoň 23 osob) trvalo na polopenzi, formou varianty český kuchař, vaření v
apartmá. Tam by cena vycházela levněji, jako jste měli 1050 Kč za osobu za 8 večeří a 8 snídaní. Prosím zjistěte
nejprve zájem kolik osob, potom bychom upřesnili.
POJIŠTĚNÍ: léčebných výloh ( pro případ ošetření, hospitalizace, léky apod. - vysoký limit do 1,5 mil Kč) v
ceně. Nebo rozšířené pojištění léčeb. výlohy+storno za příplatek 108 Kč/os a turnus
VÝLETY: viz popis na letáku. Přesné ceny budou sděleny v pokynech na cestu,14 dní před odjezdem.
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