
Andalusie s bridžem – červen  2014 

Zájezd je z programu Europe senior turism 55+, to jsou zájezdy přímo dotované španělskou vládou na podporu 

turistiky a pořádané mimo hlavní turistickou sezonu. Tento zájezd jsem domluvila přímo u pořadatele zájezdu 

Quality tours, a to bez dalších prostředníků, takže cena je základní, není nijak navýšená. Tato dotovaná cena platí 

pro všechny účastníky našeho zájezdu bez rozdílu věku, nejen pro seniory.   

Playa Almunecar Spa hotel**** 

Termín 8. – 15. 6. 2014  Cena zájezdu 13.990 

  
 

Tento kvalitně vybavený hotel se nachází v centru letoviska 

Almunecar, pouhých 30 metrů od písčité pláže. Díky výhodné 

poloze je v bezprostředním okolí hotelu k dispozici mnoho 

restaurací, barů nebo obchodů, historické centrum je pak 

vzdáleno pouhých pár minut chůze. 

Vybavení hotelu: 

Non stop recepce, 5 výtahů, 2 panoramatické výtahy, 

úschovna zavazadel, Wi-Fi v lobby (30 min zdarma), 

počítače s přístupem na internet (za poplatek), půjčovna aut, 

obchod se suvenýry, směnárna, SPA (za poplatek), 3 

venkovní tématické bazény, vyhřívaný vnitřní bazén, dětský 

bazén, jacuzzi, lehátka a slunečníky u bazénu, posilovna, 

vnitřní a venkovní herna, animační programy, mini-klub, 

vybavení pro tělesně postižené, pétanque, minigolf, kulečník 

(za poplatek). 

Vybavení pokojů: 

Koupelna/wc s vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů, 

klimatizace/vytápění, satelitní TV, telefon, psací stolek, 

minibar (za příplatek), stropní ventilátor, trezor (za 

příplatek), terasa s posezením. Pokoje jsou bez možnosti 

přistýlky. V pokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2-3 

dosp. osoby. koutem a kuchyňkou, SAT/TV, telefonem, 

trezorem (za poplatek), balkonem nebo terasou. 

 

 

Cena obsahuje: 

- zpáteční letenku Praha-Malaga-Praha včetně 

všech tax,   letištních poplatků a občerstvení na 

palubě letadla 

- transfer letiště – hotel – letiště 

- 7 nocí ve 4* hotelu s polopenzí formou 

švédských stolů 

- voda 0,35l a víno 0,2l na osobu k večeři 

- 1x autobusový polodenní výlet 

- služby česky/slovensky hovořícího delegáta po 

celou dobu pobytu 

- pojištění CK pro případ úpadku 

- příplatek za samostatný pokoj pro jednu osobu je 

3.700,-Kč 

- sleva pro třetí osobu na přistýlce je 500,-Kč 

 

Zájezd je v nejlepším možném termínu, který se blíží hlavní turistické sezóně, zarezervovala jsem předběžně 

nezávazně 20 míst pro naši skupinu s tím, že rezervaci upřesním podle počtu zájemců.  

Je to sice ještě za dlouho, ale o tyto dotované zájezdy je obecně velký zájem a bývají velmi brzy vyprodané, pokud 

chcete s námi jet,  je nejlepší s jistotou zarezervovat už teď. 

Pojedeme všichni na společnou cestovní smlouvu jako skupina. Za bridž není žádný příplatek, ale karty i biddinboxy 

samozřejmě s sebou vezmeme a hrací místnost nám cestovka v hotelu zajistí podle počtu našich účastníků.  

Rezervační poplatek je 4.000,-Kč na osobu. 

  

Přihlášky a další informace:   Eva Fořtová, 603 596 748, eva@fort.cz 

 

mailto:eva@fort.cz

