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zľavy
a akcie

40%

len do
31. 12. 2018

32 % pre stálych klientov
a pre prvých 2019
nových klientov
+5 % na letecké pobytové zájazdy
do vybraných hotelov
+3 % pri úhrade plnej ceny zájazdu
do 31. 12. 2018

+ 2 deti

len po 99 €
K TOP first minute
zľavám využite špeciálnu
akciu - ubytovanie,
stravovanie a služby
all inclusive až pre

2 deti
ZDARMA!
Deti platia len
TOP first minute
cenu letenky
99 €, 149 €, resp. 199 €.
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35%

len do
31. 1. 2019

30%

len do
28. 2. 2019

27 % pre stálych klientov
a pre ďalších 2019
nových klientov

22 % pre všetkých klientov

+5 % na letecké pobytové

zájazdy do vybraných
hotelov

+3 % pri úhrade plnej ceny

zájazdu do 31.  1.  2019

+ 2 deti

len po 149 €

+5 % na letecké pobytové

zájazdy do vybraných
hotelov

+3 % pri úhrade plnej ceny

zájazdu do 28.  2.  2019

+ 2 deti

len po 199 €

25%

len do
31. 3. 2019

17 % pre všetkých klientov
+5 % na letecké pobytové

zájazdy do vybraných
hotelov

+3 % pri úhrade plnej ceny

zájazdu do 31.  3.  2019

V predajnej akcii „až 2 deti ZDARMA“ ponúkame vo vybraných hoteloch až pre 2 deti
do 15 rokov na prístelkách ubytovanie, stravovanie a služby all inclusive zdarma.
Deti zdarma platia len špeciálnu akciovú TOP FIRST MINUTE cenu letenky 99 €,
resp. 149 €, resp. 199 € + povinné a iné príplatky. Akcia „až 2 deti ZDARMA“ platí výlučne
pri úhrade plnej ceny zájazdu do 31. 12. 2018, respektíve 31. 1. 2019, respektíve 28. 2. 2019.

...a ďalšie skvelé výhody!
Ako znížený preddavok
pri kúpe leteckého
zájazdu stačí uhradiť
za osobu »

Ako znížený preddavok
pri kúpe zájazdu
autobusom alebo
vlastnou dopravou stačí
uhradiť za osobu »

Akcia platí len
do 31. 1. 2019

Akcia platí len
do 31. 1. 2019

len 200€

len 100€

Po zaplatení zníženého preddavku
je objednávateľ povinný uhradiť ďalší preddavok
do výšky polovice z celkovej ceny zájazdu
najneskôr do 31. marca 2019.
UPOZORNENIE » zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základnom lôžku,
na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa nevzťahujú
na akékoľvek povinné a nepovinné príplatky, poplatky, špeciálne akciové TOP FIRST MINUTE ceny leteniek
(99 €, 149 €, respektíve 199 €), poistenie, ani na pobytovo-poznávacie, poznávacie, pútnické, expedičné,
aktívne zájazdy a plavby. V prípade, že si zákazník
nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné poistenie,
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.
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Pre klientov, ktorí si zájazd zakúpia
najneskôr do 28. februára 2019 ponúkame
možnosť bezplatnej výmeny zájazdu
(výmena hotela alebo termínu v rámci
pôvodne zakúpenej destinácie)
do 31. marca 2019 s pôvodnou
TOP FIRST MINUTE zľavou!
Bezplatná výmena zájazdu
za inú destináciu je možná s aktuálnymi
TOP FIRST MINUTE zľavami a akciami.

Zľava +5% platí na letecké pobytové zájazdy do vybraných hotelov označených ikonou „zľava až 40%“.
Zľavy nie je možné sčítavať s inými druhmi zliav.
Všetky predajné akcie platia len na letné pobytové
zájazdy a len do vypredania akciových účastníckych
miest na zájazdoch, ktoré sú počtom obmedzené.
Stáli klienti sú tí, ktorí cestovali s CK TIP travel alebo
TATRATOUR aspoň raz v posledných piatich rokoch
a vedia účasť na zájazde preukázať.

získate na všetky poznávacie
len do
31. 1. 2019 zájazdy TOP first minute zľavu 5%
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