Svatý Filip i Jakov
DOVOLENÁ U MOŘE SE DVĚMA DRUHY PLÁŽE
TERMÍN: 2. 7. – 11. 7. 2021
Svatý Filip i Jakov je malé městečko 25 km jižně od Zadaru. Letovisko se středověkými památkami bylo
pojmenováno podle kostela sv. Filipa a Jakuba. Pláže letoviska se pyšní „Modrou vlajkou“, prokazující čistotu pláže.

UBYTOVÁNÍ

Vila Nina – dvou a třílůžkové pokoje

PLÁŽ

oblázková asi 150 metrů od vily, písečná se sprchami asi 400 metrů od vily

STRAVOVÁNÍ

přímo ve Vile Nina formou chorvatské polopenze, snídaně bufet, večeře výběr ze 3 jídel
Při večeři nejsou v ceně nápoje, nutno dokoupit na místě.

CENA

9 700 Kč dospělý
9 000 Kč dítě do 12let
Třetí osoba v ložnici (plnohodnotná postel): 8 200 Kč bez ohledu na věk
Čtvrtá osoba v ložnici (přistýlka): 7 700 Kč bez ohledu na věk

Cena zahrnuje:

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

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 320 Kč/pobyt dospělý, 160 Kč/pobyt dítě 12-18 let; do 12 let se taxa neplatí
Taxa bude připočtena k ceně dle věku přihlášených.
Vratnou kauci 10 Euro za každou osobu – hradí se na místě. Pokud je pokoj v pořádku
předán, kauce se vrací zpět.
připojištění léčebných výloh a storna zájezdu ze strany klienta, fakultativní výlety
test na Covid, pakliže bude povinně vyžadován (dle aktuální situace)
Pořádá:
CK Ko-tour Polička, IČO: 13554441, DIČ: CZ501125192, člen ACK, www.kotour.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

Přihlášení – viz níže:

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 Ko-tour:
Odstoupí-li objednavatel (zákazník) od Smlouvy o zájezdu svévolně, je objednavatel (zákazník) povinen zaplatit CK
níže stanovené odstupné (stornopoplatky):
10% z celkové částky při zrušení zájezdu od přihlášení do 60 dnů před odjezdem
15% od 59 do 46 dnů před prvním dnem čerpání služeb
50% od 45 do 26 dnů před prvním dnem čerpání služeb
75% od 25 do 16 dnů před prvním dnem čerpání služeb
90% od 15 do 6 dnů před prvním dnem čerpání služeb
100% v době kratší než 5 dnů před prvním dnem čerpání služeb nebo když se nedostaví k odjezdu zájezdu.

