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VALENCIA – perla Pobrežia
pomarančového kvetu
pobyt pri mori + prehliadka Valencie s miestnym sprievodcom v českom jazyku!

ZĽAVY

z tabuľkovej ceny

FIRST MINUTE 5 % + NAVIAC 2 %
VERNÝ KLIENT 3 % + SENIOR 55+ 3 %
termín
cena/osoba - základné lôžko

27.05.-31.05.

22.07.-26.07.

23.09.-27.09.

5 dní

5 dní

5 dní

599,-

599,-

599,-

odlet z Viedne, prílet do Valencie, spoločný transfer do hotela, ubytovanie v hoteli Checkin Valencia****,
individuálne voľno, nocľah.
1.deň:

raňajky, individuálne voľno, absolvovanie prehliadky historického centra mesta s miestnym sprievodcom
(katedrála La Seu, gotická veža El Micalet, gotický kostol Santa Caterina, Plaza de La Reina, Plaza de la Seu,
ikonická stavba La Llonja de la Seda, modernistická tržnica Mercat Central, najväčšie námestie Plaza del
Ayuntamiento – Radničné námestie), kúpanie, individuálne možnosť návštevy Mesta vedy a umenia, ktorého
súčasťou je jedinečné Oceánografické múzeum s akváriom, Múzeum umenia, Planetárium a Vedecké múzeum princa
Filipa s modelom vesmírnej stanice, nocľah.
2.-4.deň:

5.deň: raňajky, spoločný transfer na letisko, odlet z Valencie, prílet do Viedne.
Konkrétny deň konania prehliadky centra mesta s miestnym sprievodcom bude určený priamo na mieste a v jednotlivých
termínoch sa môže líšiť.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Valencia –Viedeň (pravidelné linky Wizzair/Laudamotion) • transfer z letiska do hotela a
späť • 2 ks batožiny v cene letenky • 4 x ubytovanie s raňajkami v hoteli Checkin Valencia**** • prehliadka centra s miestnym sprievodcom v českom
jazyku • asistenčná služba v slovenskom/českom jazyku • DPH.
Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +175,- € • pobytová taxa cca 2,- €/osoba /noc – platba na mieste.
Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +160,- €/zájazd • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť
+30,- €/osoba.
Možné vstupy (na mieste): La Llotja de la Seda 2,- € • Oceánografické múzeum 31,30 € • Planetárium 8,- € • vedecké múzeum 8,- € • veža El
Micalet 2,- € • metro 1,50 €/jeden lístok resp. 7,60 €/10 lístkov.
Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- € • prístelka dieťa 2-10 r. -40,- €.
Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.
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