Poreč
DOVOLENÁ U MOŘE - Pojeďte si prodloužit léto
TERMÍN: 20. 8. – 29. 8. 2021
POREČ je staré historické městečko na Istrijském poloostrově, které v minulosti patřilo k Benátskému státu.
Malebné město a přístav vyniká benátskými paláci a římskou dlažbou v uličkách, k mimořádně cenným historickým
památkám patří Eufraziova bazilika.

UBYTOVÁNÍ

Apartmány Astra – jednopatrové domky umístěné v piniovém háji u hotelu Delfín
Apartmán tvoří 2 oddělené dvoulůžkové ložnice, mající společnou kuchyňku a sociální
zařízení. Vchod do ložnic je z terásky.

PLÁŽ

oblázková, vzdálenost od apartmánu 50 až 200 metrů

STRAVOVÁNÍ

v hotelu Delfín, který se nachází v blízkosti apartmánů
polopenze (snídaně a večeře) formou bohatého bufetu
nápoje jsou v ceně stravování

CENA

9 600 Kč dospělý
8 600 Kč dítě do 12let
Cena na přistýlce, tj. třetí osoba v ložnici: 6 600 Kč dosp.; 5 600 Kč dítě do 12let
Upozornění: přistýlka je dlouhá 170 cm, je proto vhodná spíše pro dítě.

Lze jet vlastní dopravou, pak je cena o 2.000 Kč/os. nižší (termín zájezdu se
změní na 21. 8. – 28. 8.)
Cena zahrnuje:

7 x ubytování včetně ložního prádla, ručníků, závěrečného úklidu
7 x polopenze
doprava autobusem ze/do Žďáru nad Sázavou
pobytovou taxu
služby delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: připojištění léčebných výloh a storna zájezdu ze strany klienta, fakultativní výlety, test na
Covid, pakliže bude povinně vyžadován (dle aktuální situace)
Pořádá:
101 CK Zemek, s.r.o. Stará Boleslav, IČO: 61682039, DIČ: CZ 61682039, člen ACK, www.chorvatskozababku.cz
ve spolupráci s cestovní agenturou Active-SVČ, p.o., Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 72052414, DIČ:
CZ72052414
Informace a přihlášení: ACTIVE – SVČ Žďár n. S., Zdenka Volavá, volava@activezdar.cz www.activezdar.cz
Níže pokyny k přihlášení:

Přihlašujte se přes tlačítko PŘIHLÁŠENÍ

NA LETNÍ POBYT umístěné pod seznamem zájezdů.

V prvním kroku zvolte variantu „TÁBORY“, poté zvolte konkrétní pobyt a přihlášku dále vyplňujte dle kolonek ve
formuláři.
(Přihláška je primárně sestavena pro zájmové kroužky, proto se zde vyskytují nelogické kolonky, např. odchod
z útvaru samostatně nebo s doprovodem, omlouváme se za nadbytečné vyplňování a prosíme, vyplňte je také.)
Do týdne od přihlášení uhraďte zálohu ve výši 3.000 Kč na osobu. Pokyny k platbě Vám zašleme emailem jako
vygenerovanou zprávu po potvrzení přihlášky.
Zároveň s pokyny Vám zašleme cestovní smlouvu, kterou můžete vyplnit a podepsat buď u nás (Active SVČ, Dolní
3) nebo nám 2 vyplněné a Vámi podepsané výtisky zaslat poštou nebo naskenované a my Vám stejným způsobem
jeden námi podepsaný výtisk vrátíme.
Podmínky CK 101 Zemek:
Storno poplatky v případě odhlášení z pobytu:
- při stornování v období do 61 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 500,- Kč za každou osobu
- při stornování v období od 60 do 31 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 20 % celkové ceny zájezdu/pobytu
- při stornování v období od 30 do 15 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 50 % celkové ceny zájezdu/pobytu
- při stornování v období od 14 do 05 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 80 % celkové ceny zájezdu/pobytu
- při stornování v období 4 dny a méně před začátkem zájezdu/pobytu: 100 % celkové ceny zájezdu/pobytu
V případě, že bude povinné testování na Covid, pak bude muset klient předložit negativní test ne starší než 48 hodin
před odjezdem. Pokud bude klient mít pozitivní test, CK garantuje vrácení celé platby za zájezd (pouze však c+
osobě, nikoli dalším spolucestujícím).

