ISCHIA s JÓGOU 6.6. - 13.6.2020
Ve spolupráci s CK Petra Tour jsem pro Vás připravila pobyt s jógou na krásném ostrově Neapolského zálivu
Ischii, přezdívaném zelený ostrov či zahrada Evropy. V podzemní vrstvě Ischie se nachází největší
koncentrace termálních pramenů v Evropě, které můžete okusit v termálních parcích nebo i v hotelovém
bazénu. Zajisté Vás také okouzlí nádhernou přírodou, architekturou a průzračným mořem.
HOTEL PARK VICTORIA°°°
Je umístěný v západní části ostrova v srdci Foria, několik minut do historického centra, 600 metrů na pláž.
Dvě hotelové budovy jsou zasazeny do zelené zahrady, kde budeme 2 x denně cvičit jógu. K dispozici 2
termální bazény.
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře - výběr ze 3 druhů menu, možnost vegetariánské stravy
Kromě koupání a cvičení můžete cestovat po ostrově busem či využít fakultativní výlety
Varianty:
7 nocí s polopenzí letecky - 18 350,-Kč ve 2-lůžkovém pokoji
autobusem - 13 090,- Kč
sleva 3. a 4. lůžko dospělá osoba 16 460,-Kč letecky, 11 200,-Kč autobusem
sleva 3. a 4. lůžko dítě 3 – 11,99 let 7 940,-Kč autobusem, 13 200,-Kč letecky
sleva pro necvičící osoby (od 12-ti let) 1 000,-Kč
příplatek balkón 1 180,-Kč osoba/týden
pobytová taxa (hradí se na místě): cca 2 Eura/osoba/noc
možnost cestovního pojištění a storna od CK Petra Tour kolem 400,-Kč (Česká pojišťovna nebo Allianz)
Doprava:
Autobus - nástupní místa Praha, Příbram, Písek, Č.Budějovice, Kaplice (jiná místa na doptání)
Orientačně: z jihu Čech odjezd kolem poledne v pátek 5.6., příjezd kolem 5. ranní hodiny, pak trajektem cca
1 a ½ hodiny.
Zpět odjezd v sobotu 13.6. kolem 18.hodiny
Letecká doprava - odlet v sobotu 6.6. v 11:35, přílet do Neapole 13:30, dále trajekt a cca ½ hodiny po
pevnině; na místě kolem 17. hodiny.
Zpět odlet z Neapole v sobotu 13.6. v 13:30
Přihlášení:
do 28.2.2020 + úhrada 50% ceny, doplatek 50% 1 měsíc před začátkem zájezdu (do 5.5.2020)
1. ptejte se, volejte a pište Marcela Velková, tel.: 777 067 047, e-mail: marcela.velkova@seznam.cz
2. CK Petra Tour s.r.o., U Černé věže 338/16, 370 01 České Budějovice, paní Veronika Kubů, tel.: 602 100
009, e-mail: veronika@ckpetratour.cz

