Přihláška
Liparské ostrovy, Sardinie
mise s Evou Puklovou a Zdeňkem Krejčíkem
12 – 26. 9. 2020
Jméno ..............................................................................................
Adresa ..............................................................................................
Telefon ..............................................................................................
Email .................................................................................................
Rodné číslo .......................................................................................
Číslo pasu .........................................................................................
Kdy vydán ……………………... Platnost .......................................
Doprava:
1. Letecky – cena 39990,- / 25 účastníků
nebo 37990,- / 35 účastníků
nebo
2. Autobusem – cena 29890,- / 25 účastníků
nebo 26990,- / 35 účastníků
Letecky:
1. záloha 10.000 do 20.12.2019
2. záloha 10.000 do 15.03.2020
Doplatek: do 01.08.2020
Autobusem:
1. záloha 7.000 do 20.12.2019
nebo
1. záloha 1.000 do 20.12.2019 a 6.000 do 20.01.2019
2. záloha 10.000 do 15.03.2020
Doplatek: do 01.08.2020
Zálohy hraďte na účet 478425833 / 0300
Variabilní symbol: 22624
Zpráva pro příjemce: vaše jméno

Milí přátelé,
posílám předběžnou závaznou přihlášku na misi Liparské ostrovy a
Sardinie. Misi pro nás připravuje cestovní agentura Cicala. Protože se
musí letenky na Sardinii objednat do konce roku, prosím, abyste co
nejdříve vyplnili tuto přihlášku, kterou odešlete na agenturu a hned
prosím uhraďte zálohu a oni s vámi pak uzavřou vlastní cestovní
smlouvu, info@cicala.cz a v kopii na mne: demuza@seznam.cz.
Potřebujeme vědět počet zájemců o letenky, zatím pro leteckou dopravu
upřednostňujeme účastníky, kteří nemohou dlouho sedět nebo mají
nějaké problémy.
Na autobusovou dopravu nás musí být min. 25 a cca 10-15 pro leteckou.
Při autobusové dopravě budeme při poloviční cestě nocovat v Itálii a pak
jedeme dál autobusem a také se přepravujeme cca 5 hodin trajektem na
Sardinii a to bude příjemná změna. Ubytování bude v apartmánech 4 a
6. Vždy bude ubytování po 2 +2 a kuchyňka. Nebo 3 ložnice á 2 a
kuchyňka.
Jídlo objednávat zatím nebudeme, protože cena je cca 25 eur a
v blízkosti naší rezidence je mnoho pizzerií ad. a tam cena je 5-8 eur.
V Itálii je večeře ze 3 chodů a proto je cena tak drahá a protože máme
kuchyňky, tak snídaně nebudou problém a příp. večeře také ne.
U zálohy prosím vyplňte, zda jste schopni zaplatit zálohu do 20.12.2019,
u letecké je to nutné a u autobusové, pokud byste nemohli uhradit
zálohu, tak uhraďte alespoň 1.000 Kč a napište tam, že ji uhradíte
nejpozději do 20.1. 2020. U dalších záloh prosím dodržujte termíny a
doplatek vám bude napsán dle skutečné ceny podle počtu přihlášených
účastníků.
Míňa Nosková – 777 214 872 – e mail: demuza@seznam.cz

