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ISCHIA a KAMPÁNIA
pobyt pri mori + ostrov ISCHIA • ostrov CAPRI • Pompeje/Vezuv • Neapol

ZĽAVY

z katalógovej ceny

+ STÁLY KLIENT -10 € + SENIOR TRAVEL 55+ -10 €
termín

cena/osoba - základné lôžko

13.09.-20.09. 13.09.-23.09.
8 dní

11 dní

649,-

749,-

1. deň: odlet z Viedne, prílet do Neapola, presun Neapolom do prístavu, trajekt na ostrov Ischia, transfer do hotela,
ubytovanie, uvítací koktail, individuálne voľno, večera, nocľah.
2. – 7./10. deň: raňajky, individuálne voľno, kúpanie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (okruh ostrovom Ischia,
ostrov Capri, Pompeje/Vezuv, pizza party), príp. fakultatívne ďalšie výlety, večera, nocľah.
8./11. deň: raňajky, odchod z ostrova, odlet z Neapola, prílet do Viedne.
Konkrétny deň konania jednotlivých výletov bude určený priamo na mieste a v jednotlivých termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň konania výletov je
plne v kompetencii talianskej strany.
Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Neapol - Viedeň (pravidelné linky Easy Jet) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1
ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do prístavu a späť • lodný trajekt • transfer z prístavu do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie
v hoteli s termálnym/minerálnym bazénom • 7 x resp. 10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • delegát • uvítací koktail • výlety (lodný výlet na
ostrov Capri, autobusový okruh ostrovom Ischia, loď/bus/loď výlet na Vezuv/Pompeje, pizza party) • DPH.
Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +175,- € • pobytová taxa cca 1,50 až 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste.
Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,-€/osoba • jednolôžková izba +19,- €/noc •
ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste.
Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí.
Možné vstupy (na mieste): Ischia: Aragonský hrad 10,- € • termálny park Poseidonove záhrady 28,- € – 35,- € (podľa dĺžky pobytu) • Capri: kostol sv.
Michala 3,- €, lanovka 11,- €, plavba okolo ostrova 18,- € • Pompeje: vstup 15,- € • kráter sopky Vezuv 10,- €.
Možné aj odlety z Budapešti a Katowíc v odletový deň sobota.
Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa menia.

Aktualizované dňa 20.06.2019

