DODATOK č. 2
ku katalógu CK Koala Tours, a.s. LETO 2020
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Cyprus:
Do ponuky Cyprus zaraďujeme nové 14-nocové zájazdy s odletom z Bratislavy a Košíc.
Dátumy, termíny a cenové úrovne zájazdov zodpovedajú termínovníku v katalógu CK 2020, str. 379, pričom cena 15-dňového (14nocového) leteckého zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať
čiastku 250 €.

Destinácia Turecko:
Oprava služieb v hotelovom komplexe Alba Resort (str. 244-245):
Pôvodný opis, vybavenie: wifi na recepcii a v lobby bare (zdarma), na izbe (za poplatok).
Pôvodný opis, ultra all inclusive: wifi na recepcii a v lobby bare.
Aktuálny opis, vybavenie: wifi v bare pri bazéne (zdarma), v ostatných častiach hotela (za poplatok).
Aktuálny opis, ultra all inclusive: wifi v bare pri bazéne.
Destinácia Taliansko - Jadran :
Hotel ARNO
Do ponuky pridávame nový hotel ARNO – popis hotela je uvedený na webstránke CK. Cenník hotela Arno je zhodný
s cenníkom hotela Mirella uvedeným v katalógu Leto 2020. Naši klienti majú počas pobytu vstup s plážovým
servisom v Bagno Diamanti Beach Village s bazénmi a tabogánom priamo na pláži.
Hotel ROSE NUOVE
Do ponuky pridávame nový hotel ROSE NUOVE – popis hotela je uvedený na webstránke CK. Cenník hotela ROSE
NUOVE je zhodný s cenníkom hotela LE VELE uvedeným v katalógu Leto 2020, avšak
ceny pre dospelú osobu na prístelke v hoteli Rose Nuove sú nasledovné:
zájazdy 5100-5102
550 EUR
zájazdy 5103
580 EUR
zájazdy 5104-5108
600 EUR
Naši klienti ubytovaní v hoteli Rose Nuove majú bonus: 1-dňový vstup do vodného parku Atlantica Cesenatico
zdarma.

V Bratislave 19.12.2019

Mgr. Oliver Kluch
Mgr. Oliver Kluch, riaditeľ CK Koala Tours, a.s.
Tento dodatok č. 2 k letnému katalógu Leto 2020 cestovnej kancelárie Koala Tours, a.s. platí od 19.12.2019.
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