= ŠPANĚLSKO- Andalusie

SENIORSKÉ ZÁJEZDY 55+

Co je senior program?
Exkluzivní nabídka leteckých dotovaných zájezdů
do Španělska a do Itálie pro osoby od 55 let a
jejich doprovod libovolného věku

TOTO VŠE JE JIŽ V CENĚ !
=4* hotely s polopenzí nebo plnou penzí
=Letecká přeprava s transfery do hotelu
=Zdarma výlet v místě
=Voda+víno již v ceně
=Jednolůžkové pokoje bez příplatku A*
=Česky hovořící delegát denně v hotelu
=Překrásné období doporučené pro seniory

Vaše úspora činí 2500 Kč za osobu !
Báječné podmínky jsou poskytnuté ve spolupráci s
programem španělské vlády a italských partnerů CR.

A
AN
ND
DA
ALLU
USSIIEE = Costa del Sol =Slunečné jižní pobřeží
Na mapě místo naleznete na samém jihu Španělska, mezi pouští Almeríe
a portugalskými hranicemi. Přívětivé podnebí a kompletní turistická nabídka
umožňují báječnou dovolenou celoročně, neboť teploty dosahují i v zimě k
20 oC. Patří mezi nejžádanější turistické oblasti na světě nejen pro opravdové
skvosty architektury v Granadě, Seville či Córdobě, pro svou osobitou
gastronomii a folklór a své přírodní krásy. Obdivovat budete malebné bílé
vesničky a prosluněné pláže s nejprůzračnějším mořem. Pojeďte se přesvědčit,
že všechny barvy na fotografiích v prospektech jsou zde skutečností.
SEVILLA- hlavní město Andalusie se známou pevností a královským
palácem Alcazar, GIBRALTAR-unikátní britská kolonie a slavný průliv
oddělující Evropu od Afriky
Costa del Sol
CENÍK
Cena osoba na týden
Číslo zájezdu

=UBYTOVÁNÍ: hotel Playa Bonita 4*-Benalmadena
=Zvýhodněné balíčky výletů Sevilla+Gibraltar za 2300 Kč

26.4.-03.5.
15.3.-22.3.
05.4.-12.4.
03.5.-10.5. 24.5.-31.5.
19.4.-26.4.
22.3.-29.3.
12.4.-19.4.
10.5.-17.5. 31.5.-07.6.
29.3.-05.4.
17.5.-24.5.
vyprodán vyprodán vyprodán
401-403

404-405

406

11.850

12.250

407-410

411-412

Náš tip
letecky s polopenzí
za 9.950,-

Podzimní termíny 26.9.-25.10 budou vypsány během února 2013.

A
AN
ND
DA
ALLU
USSIIEE = Costa Tropical= objevte Tropické pobřeží
Costa Tropical navazuje na západě na pobřeží
Costa del Sol. I zde se celoročně průměrné teploty pohybují kolem 20 oC. Krásu
tohoto kouzelného místa podtrhují památky na arabské i římské osídlení v
kombinaci s mořskými útesy a romantickými zátokami. Zde budete unešeni historií i
sluncem zalitými dlouhými plážemi, průzračným mořem a pohořím Sierra Nevada
na obzoru. =Tipy na výlety:CORCOBA- starobylé město se světoznámou Velkou
mešitou a atriovými domy a působivými hradbami, RONDA- historické město s
nejstarší býčí arénou a unikátním mostem nad kańonem Tajo

Costa Tropical CENÍK

26.4.-03.5.
15.3.-22.3.
05.4.-12.4.
03.5.-10.5.
22.3.-29.3.
19.4.-26.4.
24.5.-31.5.
12.4.-19.4.
10.5.-17.5.
29.3.-05.4.
17.5.-24.5.

Cena osoba na týden

vyprodáno vyprodáno vyprodáno

Číslo zájezdu

420-422

423-424

425

11.850

12.250

426-429

430

Podzimní termíny 26.9.-25.10. budou vypsány během února 2013.

=UBYTOVÁNÍ: hotel Almuńecar Playa Spa 4*- letovisko
Almunecar
=Zvýhodněné balíčky výletů Cordoba+Ronda za 1975 Kč

INFO ANDALUSIE: CENY = DALŠÍ SLEVY = DOPLATKY =

Ceny v tabulkách zahrnují : leteckou dopravu Praha-Malaga-Praha , 7x nocleh hotel 4* s polopenzí včetně nápojů voda+ víno, 1x výlet ,
pojištění CK., služby česky hovořícího delegáta. Možnosti doplatku: Obědy rezervace v ČR, platba na místě 10€/os a den. Jednolůžkový pokoj
3500 Kč/os a turnus. Pojištění osoba a týden STANDARD=128 Kč /KOMPLEX=200 Kč Slevy: dítě do 13 let na lůžku v doprovodu 1 dospělé
osoby =bez slevy. Dítě nebo dospělý na 3. lůžku v pokoji se dvěma seniory=sleva 500 Kč.
Pro senior program platí zvláštní „Všeobecné podmínky dotačního programu“, detaily k dispozici v CK F&K a u všech smluvních prodejců a na
www.ckfk.cz . K akci se nevztahují Všeobecné Podmínky F+K Léto 2013 ani žádné další slevy ze str. 3 katalogu.
A*Jednolůžkové pokoje bez doplatku jsou možné u Sicílie pro prvních 15 objednávek v každém termínu, po vyčerpání se neobsazené lůžko hradí dle ceníku.

SENIOŘI 55+ = ŠPANĚLSKO- Mallorca, Menorca = ITÁLIE-Sicílie
M
MA
ALLLLO
OR
RC
CA
A=Perla Středozemí.

Největší a kulturně nejbohatší z
Baleárských ostrovů s nejdéle zavedeným turistickým ruchem. Dovolenou zde
můžete trávit celoročně. K dispozici je široká škála přírodních krás a velmi čisté
ovzduší, provoněné pomerančovníky, mandloněmi a cypřišovými háji. Vyberete-li si
Mallorku pro svou dovolenou, čekají Vás písčité i kamenité pláže, azurové moře,
historické památky. Čilý kulturní život, dobré jídlo a pití jistě zaručí, že si volný čas
užijete dle svých představ. Na místních trzích najdete nepřebernou nabídku suvenýrů
a relaxovat můžete nejen na pláži, ale i v některé z místních hospůdek a
kavárniček. =Tipy na výlet: VALDEMOSA- výlet do hor s vyhlášeným klášterem
PALMA DE MALLORCA- hlavní město se světoznámou
katedrálou a
středověkými uličkami a nedalekým hradem Bellver

MALLORCA CENÍK
Cena osoba na týden
Číslo zájezdu

23.5.-30.5.
30.5.-06.6.

02.5.-09.5.
09.5.-16.5.

16.5.-23.5.

9.950

10.550

11.190

11.250

vyprodán

vyprodán

444

445-446

18.4.-25.4.
25.4.02.5

=Ubytování: hotel Delfin Siesta Mar 4*, Delfin Mar 4*
letovisko Santa Ponsa

Náš tip
letecky s plnou penzí
za 9.950,-

Podzimní termíny 26.9.-25.10. budou vypsány během února 2013.

M
MEEN
NO
OR
RC
CA
A =Panenská příroda se zázračnou pozitivní energií
Pobyt na Menorce Vás obohatí na těle i na duši. Ostrov přírodních a historických krás je
menší sestrou Mallorcy. Naleznete zde čistou přírodu, krásné zátoky, zachovalé tradice a
místní gastromii. Jde o nejčistší místo Španělska, vyhlášené roku 1993 organizací
UNESCO jako biosferická rezervace. Toužíte-li si vychutnat klid pobřeží, šumění vln,
splynutí s přírodou, pak je zde pro Vás právě ostrov Menorca. =Tipy na výlet: LODNÍ
VÝLET-do unikátního přístavu Mahón, rezervace s překrásnými sceneriemi a množstvím
druhů ptactva, MONTE TORO a COVA- výlet na horu Toro skýtá výhled na celý
ostrov a pozoruhodná jeskyně s prehistorickými nálezy Vás zavede o tisíce let zpět
MENORCA
CENÍK
Cena osoba na týden
Číslo zájezdu

18.4.-25.4. 02.5.09.5. 16.5.-23.5.
30.5.-06.6.
25.4.-02.5. 09.5.-16.5. 23.5.-30.5

10.550

11.250

11.690

11.750

460-461

462 463

464-465

vyprodán

V CENĚ
PLNÁ
PENZE !!
=Ubytování: hotel Aparthotel Blanc Palace 4*
letovisko Cituadella

Podzimní termíny 26.9.-25.10. budou vypsány během února 2013.

SSIIC
CÍÍLLIIEE = –Tajemná krása s neuvěřitelnými scenériemi
Vydejte se objevit tajemstvím opředený ostrov s celoročně příznivým klima pro turistiku.
Sicílie je zde blíže Africe než Itálii.,pouhých 140 km je totiž na západě vzdálen Tunis.
Prožijete překrásné jaro, kdy kvetou mandloně nebo příjemný podzim. Kromě moře a
slunění na plážích naleznete ohromující množství kostelů, řadu paláců a chrámů
připomínajících dobu antickou, byzantskou i arabské osídlení. Hornatá krajina se střídá s
kvalitní půdou s téměř nekonečnými plantážemi pomerančovníků, s rozlehlými háji
olivovníků a především s vinicemi, kde se daří vynikajícímu vyhlášenému vínu.
Pobytové místo MARSALA je věhlasnou vinařskou oblastí a přístavem s tisíciletou
historií, od letiště Trapani je cca 30 min. =Tipy na výlet: VINAŘSTVÍ CARUSO=
prohlídka,degustace vína a specialit, PALERMO=tepající metropole s ohromující
katedrálou, TRAPANI A ERICE= provinční město, bájná hora se středověkým Erice s
vyhlášenými cukrárnami a s unikátním výhledem, západ slunce u solných mlýnů
SICÍLIE CENÍK

27.4.-04.5.
04.5.-11.5.

Cena osoba na týden

11.850

Číslo zájezdu

485-486

11.5.-18.5
18.5.-25.5

11.850
487-488

25.5.-01.6.

12.250
vyprodáno

Podzimní termíny vypsány během jara 2013. Informujte se v CK.

01.6.-08.6.

=Ubytování: Citta del Mare 3* / 4* s vyhřívaným
bazénem a krásnou zahradou , k pláži cca 4 minuy cesty
hotelovým busem ( jezdí v intervalech cca 30 minut). Na
pláži lehátka a slunečník zdarma, plážový bar za úhradu.

12.250
vyprodáno

AKCE !! Jednolůžkové pokoje zdarma nebo po vyčerpání
kapacity za doplatek jen 1500 Kč!

INFO MALLORCA, MENORCA , SICÍLIE: CENY = DALŠÍ SLEVY = DOPLATKY =

Ceny v tabulkách zahrnují : leteckou dopravu z Prahy, 7x nocleh hotel 4* s polopenzí ( Menorca plná penze) včetně nápojů voda+ víno, 1x výlet ,
pojištění CK., služby česky hovořícího delegáta. U Sicílie v ceně folklórní večer , přípitek na uvítanou, lehátka a slunečníky na pláži zdarma.. Možnosti
doplatku: Pojištění osoba a týden STANDARD=128 Kč /KOMPLEX= 200 Kč. Obědy: na místě. Jednolůžkový pokoj Sicílie bez příplatku nebo za
1500 Kč. = Slevy Sicílie: dítě do 12 let na lůžku v doprovodu 1 dospělé osoby =sleva 1000 Kč, . Dítě na 3. lůžku=sleva 50% . Dospělý na 3. a 4.
lůžku= sleva 1000 Kč. Slevy Mallorca a Menorca : shodně jako Andalusie

Kdo se může programu zúčastnit?

Dotovaná cena se vztahuje na každou osobu, která dosáhla věku 55 let a
trvale žije v ČR. V případě španělských oblastí může osobu nad 55 let věku doprovázet jedna osoba libovolného věku, i na ni se vtahuje
dotovaná cena. V případě Sicílie může osobu nad 55 let na jedné cestovní smlouvě doprovázet libovolný počet účastníků jakéhokoliv věku a i
na ně se vtahuje dotovaná cena. Zájezdů se mohou účastnit i osoby nesenioři, bez doprovodu seniorů , na ně se však dotovaná cena nevztahuje
a hradí příplatek = 2500 Kč/ osoba a týden.

Další informace k senior programu : Letecká doprava je realizována se společností Enter Air nebo Holiday Chzech Airlines, v ceně je studené
občerstvení během letu. Standardní doba letu dle destinací je 2,1-3 hod. Lety jsou přímé, v případě destinace Mallorca a Menorca může dojít ke
spojení letu s mezipřistáním. Ceny letenek jsou kalkulovány s cenou paliva 950 USD/MT. Jestliže dojde k navýšení paliva o více než 5%, bude
doúčtován příslušný rozdíl palivového příplatku. Program Senior 55+ má smluvně garantovány kvalitní 4* hotely se shodnými službami a vybavením
( klimatizace, bazén)v blízkosti pláže odpovídající seniorským nárokům. Pro jaro 2013 jsou potvrzeny hotely , které jsou uvedeny u jednotlivých
popisů destinací, finální přidělení hotelu je ze strany zahraničního koordinátora seniorprogramu, v případě změny by byl klient obratem informován.

