Nabídka leteckých zájezdů

TravelMakers
cestovní kancelář

e-mail: info@travelmakers.cz
tel.: +420 731 540 245

LOGOMANUÁL

BB TravelMakers, s.r.o.
Na Petynce 213/23a, 169 000 Praha 6
IČO 03665046 / DIČ CZ03665046
č.ú. 2111095128/2700

TravelMakers
cestovní kancelář

LOGOMANUÁL

ČR - Španělsko / Toulouse
(Toulouse, 13. 6. 2016 v 15:00)

12.-14. 6. 2016

Obsah balíčku „BB GOLD“:

letenka do leteckého speciálu společnosti Travel Service
vstupenka na utkání I.kategorie
2 noci se snídaní na 2-lůžkovém pokoji v hotelu kategorie 4*
veškeré transfery v místě
„city tour“ s průvodcem v místě (bus, cca 2 hod.)
galavečeře v typické místní restauraci v den příjezdu
cestovní pojištění
cena - 39.000,-Kč/os.

Obsah balíčku „BB SILVER“:

letenka do leteckého speciálu společnosti Travel Service
vstupenka na utkání II.kategorie
2 noci se snídaní na 2-lůžkovém pokoji v hotelu kategorie min.3*
veškeré transfery v místě
„city tour“ s průvodcem v místě (bus, cca 2 hod.)
galavečeře v typické místní restauraci v den příjezdu
cestovní pojištění
cena - 34.000,-Kč/os.

Příplatky k balíčkům (v případě speciálního přání klienta):
příplatek za ubytování v 1-lůžkovém pokoji
		„BB GOLD“					cena 6.990,-Kč
		„BB SILVER“					cena 5.990,-Kč
příplatek za fakultativní výlet v průběhu pobytu
		 návštěva výrobce letadel Airbus		
cena 690,-Kč/os.
		 výlet na hrad Carcassone			
cena 990,-Kč/os.
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TravelMakers
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Toulouse
OGOMANUÁL
VýletL na
hrad Carcassone

Neděle 12.6. 2016

Půldenní výlet do středověkého města Carcassone, které patří k nejzachovalejším pevnostním městům v Evropě
a je součástí světového dědictví UNESCO. Svůj největší rozmach zažil hrad v období, kdy se v něm usídlili Římané.
Nedobytná pevnost po staletí chránila své obyvatele a už z dálky jasně dává najevo, že patří k těm nejdůmyslnějším
a nejpropracovanějším barikádám. Carcassonne obklopují dva prstence opevnění, jehož součástí je 52 věží a 2
brány. Kromě hradeb je k vidění i přiléhající hrad, románská bazilika Saint-Nazaire nebo romantické středověké
uličky.
Dnes starobylé město a hrad ožívají nejen ve dne, ale také v noci. Často se právě zde na slavné francouzské
pevnosti konají koncerty a šermířská vystoupení. Na místě sídlí šermířská škola, kde se naučíte ovládat meč
a využít koncentraci při střelbě z luku. Milovníci středověkých zbraní budou v sedmém nebi. V Cité se nachází
obchod se středověkými zbraněmi a zbrojí.
Místní specialitu nebo lahodné víno najdou
návštěvníci ve vinném sklepě. Kromě velmi
drahých unikátních vín jsou zde k zakoupení
i lahodná vína za velmi slušné peníze.

Doba trvání: 4 hodiny včetně dopravy
Cena: 990,-Kč/osoba
Minimální počet osob: 20

Návštěva výrobce letadel Airbus
Pondělí 13. 6. 2016

Návštěva muzea letectví Aeroscopia a prohlídka samotného centra výroby Airbusu Vás díky své unikátní sbírce
zavede do minulosti, přítomnosti a budoucnosti letectví. Kromě uchování a podpory tohoto legendárního
letadla, je úkolem Aeroscopie předávat znalosti a vytvoření atraktivní a vzdělávací místo na podporu vědeckých
a technických oborů.
Aeroscopia se nachází v těsné blízkosti letiště Toulouse – Blagnac. Toto muzeum představuje sbírku kultovních
letadel, kde si návštěvníci muzea mohou prohlédnout kabinu a kokpit dopravního letadla a mnoho dalších.
Airbus A380 tour – nejoblíbenější trasa, která zahrnuje představení vývoje, kompletace a dopravy dílů, video
z prvního letu a prohlídku hal, kde je k vidění jedno až dvě letadla A380 „ve výstavbě“ a nakonec možnost nastoupit
do modelu, resp. trupu A380 ve skutečné velikosti.
Panoramic tour – 25 km dlouhá vyjížďka autobusem po areálu
firmy, kde se dozvíte kompletní informace o všech stupních
vývoje letadel, výcviku pilotů, atd.

Doba trvání: 2:30 hodiny včetně dopravy
Cena: 690,-Kč/osoba
Minimální počet osob: 20
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ČR - Chorvatsko / St.Étienne - Lyon
(St.Étienne, 17. 6. 2016 v 18:00)

16.-18. 6. 2016

Obsah balíčku "BB GOLD":

letenka do leteckého speciálu společnosti Travel Service
vstupenka na utkání I.kategorie
2 noci se snídaní na 2-lůžkovém pokoji v hotelu kategorie 4*
veškeré transfery v místě
"city tour" s průvodcem v místě (bus, cca 2 hod.)
galavečeře v typické místní restauraci v den příjezdu
cestovní pojištění
cena - 39.000,-Kč/os.

Obsah balíčku "BB SILVER":

letenka do leteckého speciálu společnosti Travel Service
vstupenka na utkání II.kategorie
2 noci se snídaní na 2-lůžkovém pokoji v hotelu kategorie min.3*
veškeré transfery v místě
"city tour" s průvodcem v místě (bus, cca 2 hod.)
galavečeře v typické místní restauraci v den příjezdu
cestovní pojištění
cena - 34.000,-Kč/os.

Příplatky k balíčkům (v případě speciálního přání klienta):
příplatek za ubytování v 1-lůžkovém pokoji
		
"BB GOLD"					cena 6.990,-Kč
		 "BB SILVER"				
cena 5.990,-Kč
příplatek za fakultativní výlet v průběhu pobytu
		 výlet s ochutnávkou do kraje Beaujolais
cena 990,-Kč/os.
		 projížďka lodí po lyonských řekách		
cena 1.090,-Kč/os.
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Lyon

LOGOMANUÁL

Výlet s ochutnávkou do kraje Beaujolais
Čtvrtek, 16. 6. 2016
Možnost odpoledního výletu do jižní části vinařské oblasti Beaujolais, které se nachází se v nejjižnější
části Burgundska a řadí se mezi nejznámější vinařské regiony na světě. Právě zde v této oblasti, kde je
žulovitá půda a teplé podnebí, které je ovlivněno Středozemním mořem, se odrůdě Gamay daří nejlépe.
A díky všem těmto známým faktorům získává svoji
charakteristickou nasládlou chuť po třešních. Vína
v této oblasti jsou zpracovávána tradiční vinařskou
technologií, a sice kvašením celých bobulí, kde
výsledkem je velmi lahodná a svěží chuť.
Užijte si prohlídku v jižní části této vinařské oblasti
a objevte malé vesnice Alix, Theize nebo Oingt,
včetně středověké vesnice. Zastávka ve vinařství
na ochutnávku vína doplní typické studené
občerstvení k Beaujolais „Machon“.
Doba trvání: max. 5 hodin včetně dopravy
Cena: 990,-Kč/osoba
Minimální počet osob: 30

Projížďka lodí po lyonských řekách
Pátek, 17. 6. 2016
Bezprostřední centrum Lyonu se rozkládá na soutoku
řek Rhôna a Saône. Z lodi je fantastický pohled na celé
centrum města a okolní kopce, včetně nejznámějšího
Fourviere Hill s bazilikou Notre Damme a zmenšenou
kopií Eiffelovy věže.
Doba trvání: 2 hodiny včetně dopravy
Cena: 1090,-Kč/osoba
Minimální počet osob: 40
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ČR - Turecko / Lens - Lille
(Lens, 21. 6. 2016 ve 21:00)

21.-22. 6. 2016

Obsah balíčku "BB STANDARD":

letenka do leteckého speciálu společnosti Travel Service
vstupenka na utkání kategorie I.-II.kategorie
1 noc se snídaní na 2-lůžkovém pokoji v hotelu kategorie 3-4*
veškeré transfery v místě
"city tour" s průvodcem v místě (bus, cca 2 hod.)
" Welcome party" v místní restauraci v den příjezdu
cestovní pojištění
cena - 29.000,-Kč/os.

Příplatek k balíčku (v případě speciálního přání klienta):
příplatek za ubytování v 1-lůžkovém pokoji

cena 3.490,-Kč

Lille
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Co by Vás ještě mohlo zajímat?
Jaké osobní informace je nezbytné dodat kvůli bezpečnostním opatřením
na EURO 2016?
Pořadatelé EURO 2016 požadují jméno, příjmení a číslo osobního dokladu, který
bude mít pak při vchodu na stadion návštěvník k dispozici (platný občanský
průkaz nebo cestovní pas)
Lze vůbec měnit jméno již přihlášeného účastníka?
Ano. Jméno účastníka lze měnit nejpozději 10 dní před utkáním. Stačí, když nám
příslušnou změnu nahlásíte, ostatní formality již zajistíme sami. Samozřejmě
bezplatně...
Co obsahuje cestovní pojištění k zájezdu?
Pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění 		
odpovědnosti za škodu.
Jaké budou odletové a příletové časy?
Naším cílem je samozřejmě, abychom odlétali vždy první den ráno a vraceli se
poslední den někdy po poledni. Vzhledem k plné turistické sezóně v období
EURO 2016 a tomu odpovídajícímu vytížení letadel Travel Service je zatím velmi
předčasné potvrdit pevné časy.
Čekají nás v průběhu zájezdů i nějaké další zajímavé zážitky?
Nepochybně. Připravujeme pro Vás tipovací soutěže o zajímavé ceny, čeká Vás
i drobný dárek. Při každém zájezdu budete mít možnost se pozdravit či vyfotit
se známou osobností českého sportu, zejména fotbalu, ať už z doby nedávno
minulé nebo ze žhavé současnosti. Nechte nám prosím nějaký prostor pro 		
překvapení :-).
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Proč si vybrat právě cestovní kancelář
BB TravelMakers, s.r.o.?
S organizací tohoto typu zájezdu máme čerstvé a bohaté zkušenosti - v sezóně
2015-16 působíme jako "oficiální travel agent FC Viktoria Plzeň"
V průběhu roku zajišťujeme zájezdy na různé sportovní akce - vybraná utkání
evropských fotbalových soutěží, "El Clásico", tenisové turnaje "Grand Slam"...
Naši zástupci již absolvovali inspekční cestu po vybraných hotelích a 		
restauracích - víme, kam Vás vezeme
Po celou dobu základní skupiny EURO 2016 budeme mít přímo ve Francii tým
spolupracovníků, kteří budou schopni řešit jakékoli aktuální potřeby klientů
Máme smluvně navázán kontakt s oficiální cestovní agenturou EURO 2016 		
společností KUONI
Naše cestovní kancelář splňuje veškeré legislativní nároky na CK, vč. sjednaného
pojištění proti úpadku

Platební podmínky:
50% ceny - do 10 dní od objednávky
50% ceny - do 15.4.2016
Fakturační údaje:
BB TravelMakers, s.r.o.
Na Petynce 213/23 a
169 00 Praha 6 Břevnov
IČO: 03665046 DIČ: CZ03665046
č.ú. 2111095128/2700
Kontakt:
Ing. Roman Brulík, tel: +420 731 540 245, roman.brulik@travelmakers.cz
Barbora Brulíková, tel: +420 739 638 046, barbora.brulikova@travelmakers.cz
Infomail: info@travelmakers.cz
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