;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

407 ADVENTN Í DRÁŽDANY A PRAHA
KOMORNÍ DIVADLO KALICH - TROPICAL ISLAND - ADVENTNÍ DRÁŽDANY A PRAHA

AKČNÍ CENA 115 €
Akční cena za osobu od
Akční SENIOR 60+ cena
Číslo zájezdu

Katalogová cena za osobu

Cena dítě 3-11 let
Cena junior 12-17 let
Počet dnů
Počet nocí
Termín odjezdu
Termín příjezdu

2990.-Kč
2890,-Kč

407
3.490,-Kč
2790,-Kč
2790,-Kč
3
0
16.12.2022
18.12.2022

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*autobusovou dopravu
* průvodce,
*občerstvení v buse během cesty
*vstup TROPICAL ISLANDS
*divadelní představení Komorní divadlo
Kalich Praha
*prohlídka adventní Prahy s průvodcem
*2x teplá snídaně v buse
*1x studená večeře
*pojištění proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje:
*cestovní a zdravotní pojištění
*atrakce a služby za příplatek v resortu
TROPICAL ISLANDS
Váš delegát a průvodce
Kateřina Kostková

2.990,-Kč

Program zájezdu
1.Den ADVENTNÍ PRAHA a Komorní divadlo Kalich
V časných ranních hodinách odjezd do Prahy z nástupních míst Lidečko, Zlín, Otrokovice, Vyškov, Brno,
Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha. Svozový transfer na trase Rožnov p. Rad, Frýdek Místek, Ostrava,
Hranice n Mor, Olomouc, Prostějov.
Během cesty do Prahy teplá snídaně v buse pochopitelně ranní kávička. Po příjezdu do Prahy adventní
prohlídka Prahy s odborným průvodcem od Pražského hradu na Staroměstské náměstí a následně volný čas
na nákupy, vánoční svařáček a návštěvu vánoční trhů. Večer pak návštěva divadelního představení
Komorního divadla Kalich v Praze. Po ukončení divadla privátní setkání s herci, autogramiáda a procházka
noční Prahou. Následuje noční přejezd do Tropical Islands Resort. Během cesty ještě obdržíte pozdní
studenou večeři v buse.
2.Den TROPICAL ISLAND –DRÁŽĎANY
V ranních hodinách příjezd do Tropical Island v Německu. Před příjezdem Vás čeká ještě v buse teplá snídaně
a pochopitelně čaj, káva , cappuccino, to vše v ceně zájezdu. Tropical Island je imitace tropického ráje
uprostřed pošmourné Evropy. Můžete sem zajet kdykoli v roce, i uprostřed nejtužší zimy se uvnitř haly
ocitnete v tropickém ráji. Přitom se budete nacházet v Německu cca 60km severně od Drážďan a cca 100km
jižně od Berlína. Hala Tropical Islands leží v Německu, kousek od Berlína a je největší volně stojící hala bez
podpěr v Evropě. Má rozměry 320 x 210 metrů a výšku 107 metrů. Její rozloha je 66tis metrů čtverečních což
odpovídá ploše osmi fotbalových hřišť. Při návštěvě si můžete vybrat, zda chcete jen do Tropical World kde
jsou tropická atrakce, nebo do Saun a SPA zóny, která je určena pro wellness účely (za příplatek). V
samotném resortu můžete odpočívat koupat se v tropickém moři, vyzkoušet brouzdaliště, dětské tobogány,
velkou prolézačku, lego kostičky, autíčka a další atrakce. V areálu klubu je i restaurace. Vstup je zdarma od 9
ráno do 21 hodin. Za poplatek jsou k dispozici některé atrakce, například půjčeni autíček či lodí. Navštívit
můžete i Laguna Bali – laguna s vodopádem a deštným pralesem, Jungle lift – procházka džunglí přes lanový
most a tunel až k výtahu, který vás vyveze 20metrů vysoko a cestou s vámi párkrát strašidelně zaškube nebo
Tropický prales – Velmi autentický prales ve kterém se budete cítit jako ve skutečném pralese – protože je
skutečný. Na ploše 10tis m2 je zde vysazeno více než 50tis rostlin a žije zde mnoho divokých zvířat. Prostředí
pralesa je udržováno přírodní cestou, nikoli chemicky. Využít můžete i komentovanou kilometr dlouhou
naučnou stezku. V odpoledních hodinách přejezd do Drážďan, kde navštívíte společně s našim průvodcem
adventní trhy a centrum Drážďan. Pochopitelně bude i volný čas na nákupy, svařáček, punč a podobně. Ve
večerních hodinách odjezd zpět do ČR dle nástupních míst.
3.Den ČR
V pozdních nočních až ranních hodinách příjezd do ČR dle nástupních míst

Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200, Email: info@rivieratour.cz
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