JDT
www.monikasobotkova.cz
a CK VENEZIA TOUR Benátky nad Jizerou
Vám společně již 27 x vybrali
POBYTOVÝ RETREAT - POWER YOGA - PILATES
ZANZIBAR - TANZANIE
Zanzibar je ostrov v Indickém oceánu, oddělený od pobřeží východní Afriky Zanzibarským průlivem. V
roce 2012 na ostrově žilo 896 721 obyvatel. Ostrov tvoří spolu s ostrovem Pemba autonomní stát
Zanzibar v rámci Tanzanie.

Reef Beach Resort Zanzibar
https://www.hotelzanzibar.com/reef-beach-resort/
16.02. - 24.02. 2022 / středa - čtvrtek /

Hotel v africkém stylu v tropické zahradě je situován na východním pobřeží ostrova Zanzibar a
postaven s ohledem na životní prostředí. Hotel se nachází v tropické zahradě mezi městečky
Jambiani a Makunduchi na jihovýchodním pobřeží Zanzibaru. Mezinárodní letiště je vzdáleno 64
km. K hotelu Reef & Beach Resort náleží 600 m dlouhá pláž s jemným korálovým bílým pískem.
VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, restaurace a bary, business centrum, směnárna,
přístup k wi-fi v areálu hotelu /různá síla signálu/. V zahradě bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
DOPRAVA
Turkish Airlines / přestup Istambul /
Odlet 16.2. z Prahy v 09.45 - 14,20 Istambul
Istambul - Zanzibar 19.25
Přílet Zanzibar 17.2. 02.35
Odlet Zanzibar 24.2. 03.35

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje v hotelové budově mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, minibar a terasu.
Možnost dvou přistýlek. Ubytování v zahradních a plážových bungalovech za příplatek.
dvoulůžkový pokoj: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, minibar, trezor za poplatek (na
recepci), terasa / balkon, ve 2. patře.
suite s výhledem na bazén: viz 2-lůžk.pokoj, prostornější, výhled na bazén
suite s výhledem na oceán: výhled na oceán.
bungalov s výhledem do zahrady: viz suita prostornější, bungalov v zahradě
bungalov s výhledem na oceán: bungalov směrem k moři

CENY

se snídaní

s polopenzí

all inclusive

pokoj 1/1

32 490,-

33 090,-

35 490,-

pokoj 1/2

28 390,-

29 090,-

31 390,-

1/2 bungalov výhled zahrada

29 690,-

30 390,-

32 790.-

1/3 bungalov výhled zahrada

29 010,-

29 710,-

32 110,-

1/2 bungalov výhled oceán

31 390,-

32 090,-

34 490,-

1/3 bungalov výhled oceán

30 710,-

31 410,-

33 810,-

1/2 suite výhled bazén

29 090,-

29 690,-

32 090,-

1/3 suite výhled bazén

28 420,-

29 010,-

31 410,-

1/2 suite výhled oceán

30 790,-

31 390,-

33 790,-

1/3 suite výhled oceán

30 110,-

30 710,-

33 110,-

STRAVA DLE VÝBĚRU
Snídaně formou nebo polopenze bufetu, možnost dokoupení programu all inclusive.
Program all inclusive zahrnuje snídaně, oběd a večeře formou bufetu (v místech a časech určených
hotelem, neomezené množství rozlévaných nealkoholických a místních alkoholických nápojů.
SLUŹBY
Hosté mají k dispozici venkovní bazén, wellness centrum, masáže, plážový volejbal, vodní sporty na
pláži. V okolí resortu jsou dostupné aktivity jako kite-surfing a vyjížďky na lodích s místními rybáři.
Pro děti je venkovní bazén, večerní animační programy. Hlídání dětí za poplatek.
PLAŹ
K hotelu náleží 600 m dlouhá pláž s bílým pískem, odkud můžete v dáli pozorovat delfíny. Vstup do
oceánu je možný také přes molo. Několik set metrů od pobřeží se nachází korálový atol.
POBYTOVÁ TAXA
8 USD / osoba / noc / splatná v hotelu
SPORTOVNÍ DOBROVOLNÝ PROGRAM
lekce cvičení dle programu pod vedením M. Sobotkové 2 x denně .Cvičení probíhá venku . 1 den
v týdnu bez cvičení vyhrazen na celodenní výlet.

UPOZORNÉNÍ
rozsah a kvalita uvedených služeb a aktivit může být ovlivněna zavedením případných
hygienických či protiepidemických opatření v dané destinaci
POJIŠTĚNÍ: 1299Kč + připojištění covid19 490Kč nebo

+ připojištění covid19+ 990Kč

Cestovní připojištění C19 a C19+ k leteckým zájezdům
Chceme, abyste si dovolenou i její plánování užili bez starostí. Nová cestovní připojištění poskytují
nadstandardní ochranu vašeho zdraví pro případ onemocnění COVID-19 v průběhu vaší dovolené,
před jejím nastoupením a v případě karantény.
Připojištění C19 kryje:
stornopoplatky z důvodu onemocnění COVID-19 a nesplnění zdravotních podmínek pro
vycestování,
znemožnění návratu (náklady na náhradní ubytování a náklady na náhradní cestu).
Připojištění C19 nelze sjednat samostatně, ale jako doplněk vašeho stávajícího cestovního pojištění
Připojištění C19+ kryje:
stornopoplatky z důvodu onemocnění COVID-19 a nesplnění zdravotních podmínek pro
vycestování,
znemožnění návratu (náklady na náhradní ubytování a náklady na náhradní cestu),
nařízenou osobní preventivní karanténu.
Připojištění C19+ nelze sjednat samostatně, ale jako doplněk vašeho stávajícího cestovního
pojištění
Připojištění C19 a C19+ si můžete sjednat během objednávky zájezdu nebo kdykoliv po jeho
zakoupení, nejpozději však s doplatkem zájezdu.

PŘIHLÁŠENÍ
Pošlete jméno, adresu, telefon, email, narození a obratem za vás vyplníme přihlášku !
ZÁLOHA ihned po podání přhlášky ve výši 30 % z celkové ceny
pokud si budete přát POJIŠTĚNÍ , připočteme k 1.záloze POUZE NAPIŠTĚ DRUH POJIŠTĚNÍ
DOPLATEK do 15.01.2022
! new ! je možnost stornování zájezdu do 45 - 30 dní před odletem ! V případě storna vrací
CK peníze do 14 dní. V případě rušení zájezdu ze strany CK nebo státu se již vrací peníze, již
žádné vouchery . Možnost platby fakturou jako příspěvek z FKSP.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
Monika Sobotková, Olbrachtova 735, 290 01 Poděbrady, 606 822 561,
monika.sobotkova@seznam.cz
NEVÁHEJTE , NEPROPÁSNĚTE NEZAPOMENUTELNOU DOVOLENOU s kolektivem JDT !

