Dovolená s bridžem
Severní Kypr - Famagusta
Turnaje každý večer pod vedením lektorky bridže Evy Fořtové

Salamis Bay Conti hotel*****
 přímo na krásné písečné pláži
 all inclusive

18.9. - 25.9. 2013
Poloha:hotelový komplex s vilkami se nachází v klidné zóně, cca 8
km od historického centra městečka Famagusta, přímo na krásné
písečné pláži
Vybavení a služby:vnitřní bazén, velký venkovní bazén, wellness centrum, sauna, turecké lázně, fitness, dětský bazén,
vířivka, vstupní hala s recepcí, konferenční sál, disco, restaurace, lobby bar, beach bar, pool bar, večerní animační
program, mini club pro děti, casino, obchodní pasáž
Pláž:písečná s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma
Ubytování:hotelové pokoje a bungalovy s možností až dvou přistýlek, koupelna/WC, fén, klimatizace, minibar /za poplatek/,
trezor, TV, WiFi, telefon, balkon nebo terasa
Stravování:ALL INCLUSIVE (snídaně, pozdní snídaně, oběd, večeře a pozdní večeře formou bufetu. Místní alkoholické a
nealkoholické nápoje od 10 - 24 h. Malé občerstvení, čaj a káva (12 – 16h Snack bar, 17 - 18h bar u bazénu)
Možnosti dalšího vyžití:3 tenisové kurty s osvětlením za poplatek, volejbal, aerobic, fotbalové hřiště, za poplatek masáže, manikura, pedikura, kadeřnictví, biliar, vodní sporty na pláži

Dospělá osoba

1.dítě 2-11,99 let
se 2 dospělými

2.dítě 2-11,99 let
se 2 dospělými

dítě do 1,99 let
se 2 dospělými

17.390,-

6.490,-

10.490,-

(bez nároku na lůžko a
služby)

990,-

Cena zahrnuje:








ubytování v hotelovém pokoji
leteckou dopravu, transfery do hotelu
letištní taxy a palivový příplatek
stravování – All Inclusive
1x denně turnaj v bridži - každý večer
služby delegáta
zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK

Rezervace a zálohy prosíme do konce února
Ceny jsou kalkulovány vždy za osobu při plně obsazeném pokoji. Účastníkům, kteří neobsadí celý hotelový pokoj, nabízíme doplnění.

Nedílnou součást smluvního vztahu tvoří smluvní podmínky CK, které pozorně prostudujte před svým podpisem.

Informace a přihlášky:

Eva Fořtová, tel.: 603 596 748

CK CAPRO s.r.o.
Ostrovského 3, 150 00 Praha 5

257 003 474, 257 314 278
603 550 414, 603 240 044

www.capro.cz
prodej@capro.cz

