Jeseň 2019 - Zima/Jar 2020

SPOJENÉ
ARABSKÉ
EMIRÁTY

40
First
Minute
zľava až

%

pre prvých 100 klientov

Máme pre vás výlet

DUBAJ
ZDARMA

Až 2 deti
zdarma
Záloha len

200€

Fujairah

Spojené Arabské



IBEROTEL
MIRAMAR
Al Aqah
Beach Resort

Priamo na krásnej súkromnej piesočnatej pláži, medzi panorámou pohoria Al Hajar a trblietavými vodami
Ománskeho zálivu sa rozprestiera
obľúbený rodinný rezort Miramar Al
Aqah Beach postavený v orientálnom
štýle. Okrem luxusného ubytovania,
vynikajúcej stravy, kvalitných služieb
a priam rozprávkového areálu s čarovnou záhradou ponúka i nespočetné možnosti ako príjemné stráviť tú
najúžasnejšiu dovolenku. Nechajte sa
hýčkať v jeho náručí!

miramaralaqah.com

POLOHA: nachádza sa na východnom pobreží emirátov • priamo na súkromnej piesočnatej pláži Al Aqah •
Dubaj cca 90 min. autom
UBYTOVANIE: elegantne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek
• SAT TV • klimatizácia • minibar (za poplatok) • trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC) • možnosť prípravy kávy a čaju
na izbe • wifi • balkón alebo terasa
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VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou • 4 reštaurácie • celodenný bar a kaviareň s terasou • nočný klub • záhrada
s tropickou vegetáciou • zmenáreň • obchod so suvenírmi • salón krásy • fitness
• wellness centrum • komplex bazénov •
detský bazén • detský kútik • tenisové kurty • centrum potápania

PLÁŽE: dlhá súkromná piesočnatá pláž
s pozvoľným vstupom do mora • plážový bar Bahari • vodné atrakcie a športy
(za poplatok) • ležadlá, slnenčíky a plážové osušky zdarma
ŠPORT A ZÁBAVA: biliard • stolný tenis • lukostreľba • plážový volejbal
• pestré animačné programy
ALL INCLUSIVE
aňajky, obedy a večere servírované
v hlavnej hotelovej reštaurácii Al Majlis
formou švédskych stolov vrátane nápojov • nealko nápoje: káva, čaj, balená
voda, džús, sladené nápoje (cola, fanta,
sprite) • alko nápoje: víno a pivo • zmrzlina pre deti do 12 rokov podávaná pri
bazéne od 11:.00 hod. do západu slnka

Emiráty

Ras Al Khaimah


HILTON
DOUBLE
TREE
Marjan Island

Exkluzívny hotel Double Tree zo známej, prestížnej siete hotelov Hilton
sa nachádza na ostrove Marjan Island
v letovisku Ras Al Khaimah. Všetkých
očarí súkromná biela pláž dlhá 650 m,
obmývaná azúrovými vodami Arabského mora. Príjemné dni oddychu si
môžete vychutnať v prekrásnom areáli,
ktorého súčasťou sú bazény, bary
a reštaurácie. Už po chvíli vašej prítomnosti v Double Tree si budete istí, že ste
si vybrali správne, pretože tento komplex zaručene splní vaše očakávania.

hilton.com

POLOHA: v letovisku Ras Al Khaimah •
priamo na pláži • neďaleko sa nachádza
nákupné centrum Al Hamra Mall a Al
Hamra Village • 15 minút jazdy do centra
strediska Ras Al Khaimah

PLÁŽE: priamo pri hoteli dlhá pláž
s bielym pieskom a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • vodné športy
(za poplatok)

UBYTOVANIE: luxusné 2–lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • wifi
(za poplatok) • klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, sušič vlasov, WC) • župan • LCD TV
• možnosť prípravy kávy a čaju na izbe •
žehlička a žehliaca doska • trezor • minibar (za poplatok) • balkón s posedením •
izby s výhľadom na more (za príplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • badminton • boccia • vodné športy
na pláži • animačné programy • detský
kútik • ihrisko • tenisový kurt • šipky • stolný tenis • biliard

VYBAVENIE:: hotel pozostáva z hlavnej budovy a priľahlých viliek • vstupná
hala s recepciou v hlavnej budove • spa
• fitness • 7 reštaurácií a barov • herňa • 5
bazénov • obchod so suvenírmi

ALL INCLUSIVE
skoré i neskoré raňajky, obedy a večere
formou švédskych stolov vrátane nápojov • občerstvenie počas dňa • káva, čaj,
čokoláda, voda, nealko nápoje, džúsy,
pivo, alko nápoje miestnej výroby, víno,
cocktaily • detské menu
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Ras Al Khaimah



HAMTPON
by Hilton
Marjan Island

Otvára vám brány úplne nový hotel
Hampton. Ihneď pri vstupe budete
okúzlení jeho dychvyrážajúcou architektúrou. Originálny terasovitý exteriér
vám ponúkne viacero foriem pravého
dovolenkového oddychu. Stačí si iba
vybrať, či čas budete tráviť slnením,
športovými aktivitami alebo čítaním
knihy pri lahodnej káve. Hampton
vás však poteší i svojimi vnútornými
priestormi, ktoré sú zariadené veľmi
vkusne, moderne a štýlovo. Tak neváhajte a poďte sa doň s nami pozrieť!

hilton.com

POLOHA: hotel leží priamo pri piesočnatej pláži • situovaný na ostrove Marjan
Island • iba 15 minút jazdy od centra letoviska Ras Al Khaimah • v blízkosti nákupné centrum Al Hamra Mall
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • minibar • trezor •
TV • telefón • žehlička a žehliaca doska
• klimatizácia • wifi pripojenie (zdarma) •
možnosť prípravy kávy na izbe • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp.
vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón
• izby s výhľadom na more (za príplatok)
VYBAVENIE:: vstupná hala s recepciou • kaviareň a lobby bar • pool bar •
plážový bar • hotelová reštaurácia • 2 a‘la
carte reštaurácie • vonkajší bazén a detský bazén • detský klub • detské ihrisko •
spa centrum

PLÁŽE: krásna, 450 m dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
v tesnej blízkosti hotela • športové aktivity na pláži a vodné športy (za poplatok)
• ležadlá, slnečníky na pláži a plážové
osušky (zdarma)
ŠPORT A ZÁBAVA: fitness • detské
ihrisko • miniclub so športovými a zábavnými aktivitami pre deti • spa centrum • vodné športy (za poplatok)
ALL INCLUSIVE
raňajky, obedy a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov • vybrané nealkoholické
a alkoholické nápoje v pool bare, lobby
bare a hlavnej hotelovej reštaurácii
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Cenník

Jeseň 2019 - Zima/Jar 2020

Strediská » Fujairah, Ras Al Kaimah
PONÚKAME VÁM » 8-dňové letecké pobytové zájazdy do Spojených arabských emirátov.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 99 € a osoby od 2 rokov 299 € » palivový
príplatok » pobytová a turistická taxa vo výške
2,50 € na osobu a noc pobytu.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Fly Dubai
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko
Dubaj (DXB).

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu)
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu)
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných
a asistenčných služieb CK . V prípade, že si klient
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Termíny zájazdov - 8-dňové letecké zájazdy na 7 nocí
odlet
a prílet

v piatok
/stredu
odlet
a prílet

v sobotu

Kód zájazdu

8731 8901 8903 8905 8907 8909 8911 8913 8915

Dátum odletu BA

25.10. 24.1. 31.1.

Dátum príletu BA
Počet nocí

1.11.

31.1.

7.2.

7

7

7

7.2.

14.2. 21.2. 28.2.

14.2. 21.2. 28.2.
7

7

7

6.3.
7

6.3.

8917

8919 8921 8921s 8923 8925 8927 8929 8931

13.3. 20.3. 27.3.

13.3. 20.3. 27.3.
7

7

7

3.4.
7

3.4.

8.4.

10.4. 17.4. 24.4.

10.4. 15.4. 17.4. 24.4.
7

7

7

7

1.5.

8.5.

1.5.

8.5.

15.5.

7

7

7

Kód zájazdu

8732 8902 8904 8906 8908 8910 8912 8914 8916 8918 8920 8922 8924 8926 8928 8930 8932

Dátum odletu BA

26.10. 25.1.

1.2.

8.2.

Dátum príletu BA

2.11.

1.2.

8.2.

15.2. 22.2. 29.2.

7

7

7

Počet nocí

15.2. 22.2. 29.2.

7

7

7

7.3.
7

7.3.

14.3. 21.3. 28.3.

14.3. 21.3. 28.3.
7

7

HAMPTON BY HILTON MARJAN ISLAND |
hotel **** | strana 4
osoba na základnom lôžku
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4.4.
7

4.4.

11.4. 18.4. 25.4.

11.4. 18.4. 25.4.
7

7

2.5.

9.5.

2.5.

9.5.

16.5.

7

7

7

7

Ceny 8-dňových
leteckých zájazdov
1150

1350

1550

690

810

930

dospelá osoba na prístelke

1100

1300

1500

1. dieťa do 14 rokov na prístelke

350

350

350

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE
2. dieťa do 14 rokov na prístelke
TOP FIRST MINUTE

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
350

350

350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +8 € na izbu a noc pobytu, za jednolôžkovú izbu +80 € na noc pobytu.

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT |
hotelový komplex ***** | strana 2
osoba na základnom lôžku
TOP FIRST MINUTE
dospelá osoba na prístelke
1. dieťa do 14 rokov na prístelke
TOP FIRST MINUTE
2. dieťa do 14 rokov na prístelke
TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-dňových
leteckých zájazdov
1290

1490

1690

774

894

1014

1240

1440

1640

350

350

350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
350

350

350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH.
Príplatok » za jednolôžkovú izbu +100 € na noc pobytu.

HILTON DOUBLE TREE MARJAN ISLAND |
hotelový komplex ***** | strana 3
osoba na základnom lôžku
TOP FIRST MINUTE
dospelá osoba na prístelke
1. dieťa do 14 rokov na prístelke
TOP FIRST MINUTE
2. dieťa do 14 rokov na prístelke
TOP FIRST MINUTE
3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke

Ceny 8-dňových
leteckých zájazdov
1390

1590

1790

834

954

1074

1340

1540

1740

350

350

350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
350

350

350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
930

1060

1200

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu, za jednolôžkovú izbu +110 € na noc pobytu.

Výlet do Dubaja
KLENOTY
PERZSKÉHO
ZÁLIVU
Počas tohot úžasného výletu budete mať možnosť vidieť najnavštevovanejšiu mešitu Jumeirah
či prejsť sa okolo paláca vládcu, múzea histórie
Dubaja. Cesta pokračuje tradičným vodným taxíkom „abra“ do zátoky Dubai Creek. Nasleduje
návšteva štvrte s trhom korenia, zlata a diamantov. Viac ako 400 obchodov je zárukou vskutku
bohatého nákupu. Zastavíme sa tiež pri najznámejšom hoteli Burj Al Arab a prejdeme okolo
tržnice Souk Madinat a skupinou umelo vybudovaných ostrovov v tvare palmy Palm Island.
Výlet zavŕšime návštevou Dubai Downtown
s najvyšou budovou sveta Burj Khalifa, ktorá siaha až do výšky 828 m (vstupenka je za doplatok).
Vyhliadková plošina je postavená až na 124. poschodí budovy. V Dubai Downtown sa nachádza
i ďalší unikát. Tým je Dubai Fountain - najväčšia
fontána na svete. Táto neuveriteľná atrakcia
bude nepochybne tou povestnou čerešničkou
na torte vášho výletu za poznaním Dubaja.
Vo výlete zdarma je zahrnuté » transfer, služby
sprievodcu, vstupy a poplatky

Až 2 deti zdarma

V predajnej akcii „až 2 deti ZDARMA“ ponúkame
v hoteloch až pre 2 deti do 14 rokov na prístelkách –
ubytovanie, stravovanie a služby all inclusive zdarma. Deti
zdarma platia len cenu letenky + povinné a iné príplatky.
Akcia „až 2 deti ZDARMA“ platí do 30. 9. 2019.

Záloha len 200€

Ako znížený preddavok pri kúpe leteckého zájazdu
stačí uhradiť za osobu len 200 € - Akcia platí len
do 30. 9. 2019. Po zaplatení zníženého preddavku je
objednávateľ povinný uhradiť ďalší preddavok do výšky
polovice z celkovej ceny zájazdu najneskôr do 1. 11. 2019.
Uvedená akcia neplatí pre termíny 8731 a 8732.

Sledujte nás
a dozviete sa vždy viac...
facebook.com/TIPtravel
facebook.com/TATRATOUR

CK TIP travel a.s.,
Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 36250791, IČ DPH: SK2020172187,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Odd. Sa, vl. č. 10264/T
CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o.,
Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47864834, IČ DPH: SK2024130097,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č. 34799/T
Na zájazdy z ponukového letáku „Spojené arabské emiráty
Jeseň 2019 a Zima/Jar 2020“ sa vzťahujú:
- palivový príplatok
- všeobecné informácie o zájazdoch
- a všeobecné zmluvné podmienky CK
uvedené na internetových stránkach cestovných kancelárií a zverejnené vo všetkých
obchodných miestach a v prevádzkárňach uvedených cestovných kancelárií
s nasledovnou zmenou: Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách,
cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k 31.05.2019
a CK si vyhradzujú právo ich zmeny do uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom.

