
Do ALBÁNIE létáme KAžDÉ PONDěLÍ.
Do letoviska DURRËS létáme z Prahy.

Do letoviska SARANDA létáme z Prahy, Brna a Ostravy
 na Korfu s lodním transferem.

 

Albánie
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Vážení klienti,
mnozí z Vás mě znáte jako delegáta a průvodce v Albánii z let 2014 – 2016. Dovolte mi pár slov k 
destinaci, kterou jsem si skutečně zamiloval. Za poslední léta ušla Albánie v oblasti turismu mílové 
kroky kupředu, dnes nabízí na poměry balkánské země kvalitní infrastrukturu a pro Vás to nejdů-
ležitější – zejména komfortní hotely s výborným servisem v blízkosti pláže. I z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli pro Vás v roce 2018 zajišťovat dovolené na albánské riviéře za velmi přijatelné ceny.

Albánská riviéra – Saranda a Ksamil – jsou v očích místních vnímány díky překrásnému prostře-
dí, křišťálově průzračnému moři a nádherným plážím jako ideální destinace. Země má bohatou 
historii ovlivněnou Ilyry, Řeky, Římany, Byzantinci, Bulhary, Sicilany, Srby,  Benátčany, Turky 
a především Enverem Hodžou – diktátorem, který se odklonil od rétoriky tehdejšího Sovětského 
svazu a nechal proti nepřátelům jeho režimu vystavět přes 700 tis. bunkrů.  Nejen díky neúpros-
nému zbrojení dovedl svoji zemi téměř k bankrotu. A přesně to jsou ty důvody, které většinu z Vás 
přivedly do malebné Albánie. Ve Vašich očích jsem vždy viděl při příjezdu vzrušení, plni očekávání 
jste se přijížděli přesvědčit, jak to pro nás v dříve nedostupné zemi vypadá. 

„Albánie – kráska se špatnou pověstí“, jak zní název knihy od českých světoběžníků, kteří se sem již 
léta vracejí, čeká jen na Vás. Dovolte mi pozvat Vás do země orlů, poznat albánskou pohostinnost, 
nádhernou přírodu, chutnou gastronomii a mnoho památek z její bohaté historie. 
Věřím, že si z pobytu v Albánii odnesete nezapomenutelné vzpomínky a budete příjemně překvape-
ni jako řada klientů, kteří již Albánii navštívili.

Těším se na setkání s Vámi.
Roman Macek, produktový manažer KOVOTOUR PLUS

albánský folklor

Gjirokaster (UNESCO)

Berat - město tisíce oken (UNESCO)

Měsíc Teplota vzduchu Teplota  vody

V. 25 °C 19 °C

VI. 29 °C 23 °C

VII. 30 °C 25 °C

VIII. 30 °C 26 °C

IX. 27 °C 24 °C

X. 24 °C 23 °C

Doprava

Durrës letecky z Prahy do Tirany

Saranda letecky z Prahy, Brna a Ostravy na Korfu
s následným lodním transferem do 
Albánie

8 i 15 denní zájezdy každé pondělí

Naše destinace Doba letu

Durrës / Saranda 90 min / 110 min

Měna - Albánský lek (LEK) Čas

1 lek = 0,2 Kč Středoevropský čas (GMT +1)

výlet do Tirany

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz



Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/dotovane.pobyty
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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POLOHA: oblíbený hotel, který prošel v roce 2017 kompletní rekonstrukcí, leží přímo na pláži v oblasti 

centru Plepa, která spojuje Durrës s hotelovou zátokou Golem. Plepa je oblast známá svými promenáda-

mi, kavárnami, restauracemi a obchody. Vzdálenost na letiště v Tiraně je cca 30 km. 

VYBAVENÍ: recepce, restaurace, WiFi v lobby, výtah.

UBYTOVÁNÍ: komfortně zařízené klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s bal-

konem, vlastní soc. zařízení , WiFi, TV. Pokoje s orientací na mořskou stranu - Sea Side (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ: LIGHT ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a večeře formou švédských stolů, ke každému 

jídlu 2 nápoje zdarma. Večer je pro Vás otevřen hotelový bar (19:00-22:00) – výběr místních nealkoho-

lických a alkoholických nápojů (voda, džus, pivo, víno, koňak).

PLÁž: písečná pláž přímo před hotelem s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA: vodní aktivity na pláži (např. vodní skútr, padák za poplatek), v okolí velké množství 

obchodů, kaváren, restaurací, barů.

NÁŠ NÁZOR: příjemný rodinný hotel, který je vyhlášen restaurací zaměřenou na albánskou a středo-

mořskou kuchyni. Jistě oceníte pohodlně zařízené pokoje a pláž přímo před hotelem.

HOTEL EDART

Cena za osobu zahrnuje: do-

pravu leteckou vč. letištní a bez-

pečnostní taxy, základní palivový 

a emisní příplatek, transfer z letiště  

do pobytového místa a zpět, ubytová-

ní na uvedený počet nocí, pobytovou 

taxu, stravování v rozsahu uvedeném  

u ubytovacího zařízení, výlet v destina-

ci zdarma, pojištění proti úpadku dle 

zákona č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu, 

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč 

osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 

(bližší informace na www.kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy.

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

18.06. - 25.06. 17.290
25.06. - 02.07. 17.490
02.07. - 09.07. 17.990
09.07. - 16.07. 18.490
16.07. - 23.07. 18.490
23.07. - 30.07. 18.990
30.07. - 06.08. 18.990
06.08. - 13.08. 18.990
13.08. - 20.08. 18.990
20.08. - 27.08. 18.490
27.08. - 03.09. 17.990
03.09. - 10.09. 17.490

Dítě 2-12 na 1. přistýlce 8.990

Dítě 2-12 na 2. přistýlce 13.990

Os. nad 12 let na 1./2. přistýlce 17.490

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 7.990

Příplatek za 2. týden 17.990

Příplatek za Sea Side/pobyt 1.490

www.dotovanepobyty.cz

NOVINKA 2018
hotel

pláž

pokoj

restaurace

Pláž před hotelem

Letecky týden u moře
s Light All Inclusive

Letecky z Prahy

od 17.290 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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POLOHA: hotel leží přímo na pláži v oblasti Plepa, která spojuje samotné Durrës s hotelovou zátokou 

Golem, cca 30 km od letiště v Tiraně. V okolí naleznete promenádu s obchůdky, restauracemi, kavár-

nami a bary.

VYBAVENÍ: recepce, výtah, restaurace, WiFi (zdarma), plážový bar (za poplatek), bar u bazénu v rámci 

All Inclusive, bazén s lehátky a oddělenou zónou pro děti.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s balkonem, vlastní soc. 

zařízení, TV, lednička, sušák. Pokoje s orientací na mořskou stranu - Sea Side (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou švédských stolů, místní nealkoholické 

a alkoholické nápoje.

PLÁž: písečná pláž přímo před hotelem, plážový servis (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA: vodní aktivity (např. vodní skútr, padák) na pláži, v okolí velké množství obchodů, 

kaváren, restaurací, barů – možnost nákupů za velmi nízké ceny.

NÁŠ NÁZOR: ideální kompromis mezi ruchem velkoměsta a hotelovou zátokou s klidnější atmosferou. 

Doporučujeme.

HOTEL PERANDOR

Cena za osobu zahrnuje: do-

pravu leteckou vč. letištní a bez-

pečnostní taxy, základní palivový 

a emisní příplatek, transfer z letiště  

do pobytového místa a zpět, ubytová-

ní na uvedený počet nocí, pobytovou 

taxu, stravování v rozsahu uvedeném  

u ubytovacího zařízení, výlet v destina-

ci zdarma, pojištění proti úpadku dle 

zákona č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu, 

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč 

osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 

(bližší informace na www.kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy.

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

18.06. - 25.06. 16.290
25.06. - 02.07. 16.490
02.07. - 09.07. 16.990
09.07. - 16.07. 17.490
16.07. - 23.07. 17.490
23.07. - 30.07. 17.990
30.07. - 06.08. 17.990
06.08. - 13.08. 17.990
13.08. - 20.08. 17.990
20.08. - 27.08. 17.490
27.08. - 03.09. 16.990
03.09. - 10.09. 16.490

Dítě 2-12 na 1. přistýlce 8.990

Dítě 2-12 na 2. přistýlce 13.490

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 16.490

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 4.990

Příplatek za 2. týden 17.990

Příplatek za Sea Side/pobyt 1.490

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Albánie - Durrës

NOVINKA 2018

pláž před hotelem

pláž v Durrës

venkovní bazén

venkovní bazén

pláž před hotelem

pláž před hotelem pokoj

EXKLUZIVITA KOVOTOUR PLUS
Letecky týden u moře
s ALL INCLUSIVE

Letecky z Prahy

od 16.290 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.+420 602 449 442 info@libusetravel.cz



www.dotovanepobyty.cz

Cena za osobu zahrnuje: do-

pravu leteckou vč. letištní a bez-

pečnostní taxy, základní palivový 

a emisní příplatek, transfer z letiště  

do pobytového místa a zpět, ubytová-

ní na uvedený počet nocí, pobytovou 

taxu, stravování v rozsahu uvedeném  

u ubytovacího zařízení, výlet v destinaci 

zdarma, pojištění proti úpadku dle zá-

kona č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu, 

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč 

osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 

(bližší informace na www.kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy.

8 denní zájezd (7 nocí)

HOTEL KLAJDI
POLOHA: vyhledávaný hotel se nachází přímo na pláži v oblíbeném albánském letovisku Durrës, 

v oblasti Golem, cca 8 km od centra města.

VYBAVENOST: recepce, vnitřní a venkovní restaurace, bar, klimatizace, WiFi, venkovní bazén  

u hotelu.

UBYTOVÁNÍ: příjemně zařízené klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky  

s balkonem s orientací na mořskou stranu, vlastní soc. zařízení, fén, TV, minibar.

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů. 

PLÁž: písečná pláž přímo u hotelu, slunečníky a lehátka (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA: sportovní aktivity na pláži - vodní skútr, jízda na banánu, padák (vše za poplatek).

NÁŠ NÁZOR: klienty po několik let ověřený hotel přímo na pláži .

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

18.06. - 25.06. 16.290
25.06. - 02.07. 17.490
02.07. - 09.07. 17.990
09.07. - 16.07. 18.490
16.07. - 23.07. 18.490
23.07. - 30.07. 18.990
30.07. - 06.08. 18.990
06.08. - 13.08. 18.990
13.08. - 20.08. 18.990
20.08. - 27.08. 18.490
27.08. - 03.09. 17.990
03.09. - 10.09. 16.990

Dítě 2-6 na 1.  přistýlce 8.990

Dítě 6-12 na 1. přistýlce 14.490

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 17.490

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 8.990

Příplatek za 2. týden 16.990

pláž před hotelem

pláž před hotelem

venkovní bazén

pokoj

venkovní bazén

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy

od 16.290 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/dotovane.pobyty
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

04.06. - 11.06. 15.690
11.06. - 18.06. 15.990
18.06. - 25.06. 15.990
25.06. - 02.07. 16.490
02.07. - 09.07. 16.490
09.07. - 16.07. 16.790
16.07. - 23.07. 16.890
23.07. - 30.07. 16.990
30.07. - 06.08. 16.990
06.08. - 13.08. 16.990
13.08. - 20.08. 16.990
20.08. - 27.08. 16.890
27.08. - 03.09. 16.790
03.09. - 10.09. 16.490
10.09. - 17.09. 16.490
17.09. - 24.09. 15.990

Dítě 2-9 na 1. přistýlce 9.990

Dítě 9-12 na 1. přistýlce 13.490

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 14.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 6.990

Příplatek za 2. týden 15.490

Příplatek za plnou penzi 1.990

Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/dotovane.pobyty
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.
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HOTEL HEKSAMIL

Cena za osobu zahrnuje: do-

pravu leteckou vč. letištní a bez-

pečnostní taxy, základní palivový 

a emisní příplatek, transfer z letiště  

do pobytového místa a zpět, ubytová-

ní na uvedený počet nocí, pobytovou 

taxu, stravování v rozsahu uvedeném  

u ubytovacího zařízení, výlet v destinaci 

zdarma, pojištění proti úpadku dle záko-

na č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu, 

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč 

osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 

(bližší informace na www.kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.

8 denní zájezd (7 nocí)

POLOHA: zrekonstruovaný rodinný hotel ležící 180 m od moře v klidné oblasti poloostrova Ksamil, 

který nabízí nádherné pláže a klidné prostředí, kde Vám nebude nic chybět. V blízkosti hotelu se nachází 

velká promenáda s kavárnami a restauracemi. Vzdálenost do Sarandy je cca 25 min autobusem.

VYBAVENOST: recepce, restaurace, WiFi připojení v lobby (zdarma). 

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkonem, vlastní soc. 

zařízení, fén, sušák, TV, minibar. 

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou bufetu. Za příplatek možnost PLNÉ PENZE - 

snídaně a večeře formou bufetu, servírovaný oběd.

PLÁž: písečně-oblázková pláž 180 m od hotelu, písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 600 m.

SPORT A ZÁBAVA:  v blízkosti hotelu se nachází velká promenáda, která vede podél celého pobřeží. 

NÁŠ NÁZOR: hotel v ideální lokalitě vhodný pro klientelu vyhledávající klid a ničím nerušenou dovo-

lenou. 

Albánie - Saranda

NOVINKA 2018

pláž

pláž

pokojhotel

Do letoviska SARANDA létáme
KAžDÉ PONDěLÍ

z Prahy, Brna a Ostravy na Korfu s lodním transferem.

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

od 15.690 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

Speciální nabídka letenek 50+ z prahy
v období 1. 1. 2018 – 31. 5. 2018

praha Valencie praha  od 5.490 kč/osoba

praha  barcelona praha  od 5.690 kč/osoba

praha  Mallorca praha  od 5.490 kč/osoba

praha  Malaga praha  od 7.090 kč/osoba

Cena zahrnuje: letenku z Prahy do uvedené destinace a zpět.

při zakoupení Šlágr letenky navíc získáváte:
• dárkový poukaz ve výši 500 kč/osoba na Šlágr dovolenou

• dárkový poukaz ve výši 100 kč/osoba na výbrané CD a DVD z produkce Šlágr TV

• výhodnou cenu na cestovní pojištění pro osoby nad 50 let od České podnikatelské pojišťovny

rezervace a bližší informace na www.kovotour.cz nebo na telefonním čísle 14 001
+420 602 449 442 info@libusetravel.cz



termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

04.06. - 11.06. 15.490
11.06. - 18.06. 15.790
18.06. - 25.06. 15.790
25.06. - 02.07. 15.990
02.07. - 09.07. 15.990
09.07. - 16.07. 16.290
16.07. - 23.07. 16.290
23.07. - 30.07. 16.490
30.07. - 06.08. 16.490
06.08. - 13.08. 16.490
13.08. - 20.08. 16.490
20.08. - 27.08. 16.290
27.08. - 03.09. 15.990
03.09. - 10.09. 15.990
10.09. - 17.09. 15.790
17.09. - 24.09. 15.790

Dítě 2-12 na 3. lůžku 11.990

Os. nad 12 let na 3. lůžku 12.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 5.990

Příplatek za 2. týden 14.990

Příplatek za polopenzi 1.990
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POLOHA: rodinný hotel s příjemnou atmosferou se nachází pár minut od centra albánské riviéry – Sa-

randy. Po malebné promenádě se dostanete do centra města. V okolí naleznete restaurace a kavárny.

VYBAVENÍ: recepce, restaurace, WiFi  připojení v lobby i pokoji (zdarma).

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s balkonem, vlastní soc. zařízení (koupel-

nová kosmetika), fén, TV, minibar. Pokoje s přímým či částečným výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ: SNÍDANĚ - formou švédských stolů, bohatý výběr, jsou podávány na střešní terase 

 s výhledem na celou Sarandu. Za příplatek možnost POLOPENZE - snídaně formou švédských stolů, 

servírované večeře v blízké restauraci.

PLÁž: písečná „Nová Pláž“  před hotelem, plážový servis (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA: kulturní a sportovní možnosti přímo v Sarandě, které je centrem celé albánské 

riviéry.

NÁŠ NÁZOR: výborný hotel přímo na pláži, kousek od centra albánské riviéry, ale zároveň v klidné 

lokalitě, abyste si mohli užít ničím nerušenou dovolenou. V okolí naleznete restaurace, které nabídnou 

ten pravý zážitek ze středomořské gastronomie, zaměřené na čerstvé ryby a mořské plody.

HOTEL TITANIA

Cena za osobu zahrnuje: do-

pravu leteckou vč. letištní a bez-

pečnostní taxy, základní palivový 

a emisní příplatek, transfer z letiště  

do pobytového místa a zpět, ubytová-

ní na uvedený počet nocí, pobytovou 

taxu, stravování v rozsahu uvedeném  

u ubytovacího zařízení, výlet v destina-

ci zdarma, pojištění proti úpadku dle 

zákona č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu, 

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč 

osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 

(bližší informace na www.kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.

8 denní zájezd (7 nocí)

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Albánie - Saranda

NOVINKA 2018

pláž u hotelu

pláž hotelu

terasa

výhled z hotelu

pokojrestaurace

Letecky týden u moře
se snídaní

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

od 15.490 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

EXKLUZIVITA KOVOTOUR PLUS

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz



Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz | facebook.com/dotovane.pobyty
Vysvětlení použitých symbolů (případně zkrácených textů) naleznete v úvodu tohoto katalogu.

strana 69

POLOHA: rodinný hotel se nachází přímo na pláži v klidné části živého letoviska Saranda, vzdálen je  

cca 1,8  km do centra města.

VYBAVENÍ: recepce, bazén se slanou vodou, bar u bazénu, restauraci, WiFi (zdarma), parkoviště (zdar-

ma).

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s balkonem orientovány na mořskou stra-

nu, vlastní soc. zařízení, TV, minibar, WiFi. 

STRAVOVÁNÍ: SNÍDANĚ - formou švédských stolů, bohatý výběr. Za příplatek možnost POLOPENZE 

- snídaně formou švédských stolů, večeře formou bufetu (polévka, salát, maso či ryba, ovoce nebo 

dezert).

PLÁž: soukromá oblázková pláž přímo před hotelem, plážový servis (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA: kulturní a sportovní možnosti přímo v Sarandě, která je centrem celé albánské 

riviéry.

NÁŠ NÁZOR: exkluzivní hotel přímo na pláži, doporučujeme všem věkovým kategoriím. V okolí nalezne-

te restaurace specializující se na albánskou gastronomii.

HOTEL BARRACUDA

Cena za osobu zahrnuje: do-

pravu leteckou vč. letištní a bez-

pečnostní taxy, základní palivový 

a emisní příplatek, transfer z letiště  

do pobytového místa a zpět, ubytová-

ní na uvedený počet nocí, pobytovou 

taxu, stravování v rozsahu uvedeném  

u ubytovacího zařízení, výlet v destinaci 

zdarma, pojištění proti úpadku dle zá-

kona č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu, 

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč 

osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 

(bližší informace na www.kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy.

8 denní zájezd (7 nocí)

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

04.06. - 11.06. 16.490
11.06. - 18.06. 16.690
18.06. - 25.06. 16.690
25.06. - 02.07. 16.990
02.07. - 09.07. 17.290
09.07. - 16.07. 17.290
16.07. - 23.07. 17.490
23.07. - 30.07. 17.990
30.07. - 06.08. 17.990
06.08. - 13.08. 17.990
13.08. - 20.08. 17.990
20.08. - 27.08. 17.490
27.08. - 03.09. 17.490
03.09. - 10.09. 16.990
10.09. - 17.09. 16.990
17.09. - 24.09. 16.790

Dítě 2-12 na 3. lůžku 11.990

Os. nad 12 let na 3. lůžku 12.490

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 7.990

Příplatek za 2. týden 14.990

Příplatek za polopenzi 1.990

www.dotovanepobyty.cz

NOVINKA 2018

venkovní bazén

venkovní bazén

venkovní bazén

venkovní bazén

restaurace

pokoj

Letecky týden u moře
se snídaní

Letecky z Prahy, Brna a Ostravy

od 16.490 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

EXKLUZIVITA KOVOTOUR PLUS

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz


