DODATOK č. 2
ku katalógu CK Koala Tours, a.s. LETO 2022
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Južný Cyprus - Hotel Tsokkos Protaras
Dovoľujeme si vás informovať, že v hoteli je wifi za poplatok aj v spoločenských priestoroch.
Destinácia Zakynthos – Hotel White Olive Elite Laganas
Dovoľujeme si vás informovať o úprave informácií ohľadom slnečníkov a lažadiel vo vyhradenej časti pláže budú zdarma
iba v limitovanom počte.
Zároveň do ponuky zaraďujeme aj izby s výhľadom na bazén. Príplatok za izbu s výhľadom na bazén je +5€ na izbu a noc
pobytu.

Destinácia Kalábria – hotel Borgo di Fiuzzi
Dovoľujeme si vás informovať o úprave popisu ultra all inclusive.
Pôvodný text: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • počas obedov a večerí voda,
čapované nealkoholické nápoje, lokálne biele a červené víno, čapované pivo • vybrané nápoje v bare pri bazéne v čase
od 9:00 do 23:00 hod. - perlivá a neperlivá voda, čapované nealkoholické nápoje, americká káva, miestne biele a červené
víno, čapované pivo, vodka, rum, gin • ľahšie občerstvenie podávané v čase od 16:00 do 18:00 • čapovaná voda
a nealkoholické nápoje podávané v bare na pláži od 10:00 do18:00 hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne • na pláži 1
slnečník a 2 ležadlá na izbu • hotelové animácie • wifi pripojenie na recepcii
Nový text: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • počas obedov a večerí voda, čapované
nealkoholické nápoje, lokálne biele a červené víno, čapované pivo • vybrané nápoje v bare pri bazéne v čase od 9:00
do 23:00 hod. - perlivá a neperlivá voda, čapované nealkoholické nápoje, americká káva, miestne biele a červené víno,
čapované pivo, vodka, rum, gin • čapovaná voda a nealkoholické nápoje podávané v bare na pláži od 10:00 do18:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne • na pláži 1 slnečník a 2 ležadlá na izbu • hotelové animácie • wifi pripojenie na recepcii
Destinácia Egypt – hotel Stella Di Mare Beach Resort & Spa
Dovoľujeme si vás informovať o zmene vekového rozhrania cenníkových položiek, str. 355
Pôvodný text „2. dieťa do 7 rokov na prístelke“ sa nahrádza textom: „2. dieťa do 6 rokov na prístelke“
Destinácia Egypt – hotel Caribbean World Soma Bay
Dovoľujeme si vás informovať o zmene vekového rozhrania cenníkových položiek, str. 355
Pôvodný text „2. dieťa do 14 rokov na prístelke“ sa nahrádza textom: „2. dieťa do 6 rokov na prístelke“
Zároveň vzniká nová cenová položka: „2. dieťa od 6 do 14 rokov na prístelke, a to nasledovne“
Caribbean World Soma Bay
hotelový komplex *****
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2. dieťa od 6 do 14 rokov na
prístelke
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Destinácia Egypt – Tropitel Sahl Hasheesh
Dovoľujeme si vás informovať o zmene vekového rozhrania cenníkových položiek, str. 356
Pôvodný text „1. dieťa do 14 rokov na prístelke“ sa nahrádza textom: „1. dieťa do 12 rokov na prístelke“
Pôvodný text: „2. dieťa do 7 rokov na prístelke“ sa nahrádza textom: „2. dieťa do 6 rokov na prístelke“
Pôvodný text: „2. dieťa od 7 do 14 rokov na prístelke“ sa nahrádza textom: „2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke“

Destinácia Bulharsko – hotel Kotva
Do ponuky zaraďujeme aj typ izby rodinná izba – 2 -lôžkové s možnosťou až 3 prísteliek.

Kotva | hotel ****+

Ceny 7 a 14-nocových
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových
zájazdov
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Úroveň
osoba na základnom lôžku
550
660
740
780
890 1090 1150 1190
dospelá osoba na 1. prístelke
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530
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960
1. dieťa do 6 rokov na prístelke
ubytovanie a all inclusive ZDARMA
1. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke
170
200
230
240
270
330
350
360
2. dieťa do 12 rokov na prístelke
280
330
370
390
450
550
580
600
4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe
ubytovanie a all inclusive ZDARMA
5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe
170
200
230
240
270
330
350
360
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Upozornenie: Pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3 x cenu na základnom lôžku, v prípade
ubytovania 4 resp. 5 osôb i príslušné cenové položky za tieto osoby.

V Bratislave 16.02.2022

Mgr. Oliver Kluch
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