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ZÁJEZD NA SICÍLII – INFORMACE

Termín: 9.9. - 16.9.2018

Ubytování: hotel Baia Degli Dei 3* 

Odlet: z Prahy (přímý let do Katanie)

Strava: polopenze

Původní cena: 16.990 Kč/os

Sleva Dovln.cz: -250 Kč/os

Konečná cena: 16.740 Kč/os ve dvoulůžkovém pokoji

Platební podmínky:

1. záloha: 1.500 Kč/os splatná při podpisu smlouvy, nejpozději do 18.12.2017

2. záloha: 6.995 Kč/os splatná do 10.2.2018

Doplatek: 8.245 Kč/os splatný do 4.8.2018

Poloha

Tento příjemný hotel se nachází u moře v překrásném zálivu Recanati - Giardini Naxos, jen pár 

kilometrů od Taorminy. Volně přístupná oblázkovo-písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, k 

dispozici je i placený soukromý úsek pláže. V blízkosti hotelu jsou bary, restaurace a obchody. 

Autobusová zastávka je od hotelu vzdálena cca 300 m. Transfer na/z letiště trvá asi 60 min.

Vybavení hotelu

Recepce, terasa s možností posezení, hotelová restaurace a bar, Wi-Fi v recepci zdarma.

Vybavení pokoje

Vlastní sociální zařízení, klimatizace, telefon, trezor, fén, balkon nebo terasa.

Stravování

Polopenze- snídaně servírované bufetovou formou. Večeře servírované o 3 chodech, salátový a 

předkrmový bufet včetně 1/2 l minerálky, 1/4 vína, piva či nealko nápojů.
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Pláž

Oblázkovo-písčitá pláž leží přímo u hotelu, hosté mohou využívat i placený soukromý úsek pláže. 

Lehátka a slunečníky za poplatek.

Cena zahrnuje

- Zpáteční letenka Praha – Katánie – Praha (včetně všech tax, poplatků)

- 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji

- Polopenze (rozšířená kontinentální snídaně bufetovou formou. Večeře servírované výběrem z 

menu, salátový bufet, sklenice vody a vína nebo pivo nebo nealko nápoj k večeři)

- Transfer letiště – hotel – letiště

- 1x polodenní výlet Riviera dei Ciclopi (upozorňujeme, že tento výlet může být z organizačních 

důvodů uskutečněn i v den příletu nebo odletu a může být případně spojen s transferem z/na letiště)

- Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu

- Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena nezahrnuje

- Fakultativní výlety a služby

- Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro případ storna zájezdu za:

• 242 Kč/os do 69,99 let/8 dní 

• 484 Kč/os od 70 let/8 dní

- Případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních úřadů. V současné době je zavedena ve výši 

1,5Eur/os./noc a je splatná na místě v hotovosti v Eur. Upozorňujeme, že výše taxy může být 

úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny změněna. Aktuální informace budou k dispozici vždy 

po příjezdu na ubytování.

Více informací na webové stránce: 
bit.ly/sicilie-2018

DOTAZY: info@dovln.cz nebo tel: 777 666 024

Pořadatel zájezdu: ck Quality tours, IČO: 26122669
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