Rezervujte již dnes!

Zdarma pro naše členy*

Pozvání na cestu
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Vážení členové ČMMJ a přátelé myslivosti,
jste našimi věrnými členy a to si zasluhuje zvláštní péči. Proto vás, vaše rodinné příslušníky a přátele* dnes ČMMJ
zve na jedinečnou cestu po Turecku. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout tento poznávací zájezd se 7 nocemi
v 5* a 4* hotelích jako bonus za vaši věrnost a práci pro českou přírodu. Ve spolupráci s cestovní kanceláří
Floratour jsme pro vás připravili okruh za nejkrásnějšími místy turecké riviéry. V rámci zájezdu navštívíte Antalyi,
Pamukkale, Efez a Kusadasi bohaté na přírodní krásy i na historické památky s letním klimatem až do 26°C
v dubnu. Tato nabídka je omezená počtem míst v letadlech, proto potvrďte vaši účast co nejdříve.
Doufáme, že se vám pobyt zalíbí tak, jak se nám líbí s vámi sdílet společnou « vášeň » pro myslivost.
Ing. Jaroslav Palas, předseda ČMMJ

Od Sředozemního k Egejskému moři / 8-denní poznávací pobyt v Turecku
Nejkrásnější místa turecké riviéry, Antalye, Pamukkale, Efez a Kusadasi

Program, který vám darujeme ve spolupráci s našimi partnery z cestovního ruchu, vám umožní za velmi příznivých podmínek objevit
krásy této země, kde pohostinnost je samozřejmostí a kuchyně lahodná.

Dárek je platný za podmínky, že se přihlásíte do 15. března 2012 a dle dostupnosti volné kapacity.
Dárek zahrnuje:

 7 nocí v kvalitních 5 a 4 hvězdičkových hotelích (místní normy)
 snídaně formou bufetu
 transport mezi jednotlivými etapami poznávacího pobytu
v klimatizovaném autobuse
 služby doprovodu v češtině
 poznání 3 tureckých krás: Kusadasi, Pamukkale a Antalye
 poznání nádherné krajiny hor Taurus
 poznání ruiny chrámu Artemis, jednoho ze sedmi divů světa
 zastávku u malebného vodopádu Karpuzkaldiran
 návštěvy tradičních dílen: koberce, šperky, kůže…
 zákonné pojištění partnerské CK Floratour

Dárek nezahrnuje:







leteckou dopravu
transfery letiště-hotel-letiště (zdarma při zakoupení letenky u partnerské CK)
obědy a večeře (zahrnuty v balíčku „Plná penze + vstupy“)
placené vstupy (zahrnuty v balíčku „Plná penze + vstupy“)
nápoje
osobní útratu a spropitné

ZDARMA* pobyt
členům Čmmj
v hodnotě

10 000,- Kč

Rychle si rezervujte a získejte tento dárek omezený volnou kapacitou, zavoláním na call centrum: 222 325 790 ,
223 001 036 (cena místního hovoru dle vašeho operátora), Skype: pozvaninacestuscmmj nebo přihlášením na webové stránky
www.pozvani-na-cestu-s-cmmj.cz
1. den: ANTALYA
Přivítání v hotelu a informativní schůzka o průběhu
pobytu, uvítací koktejl. Přenocování v Antalyi
v 5* hotelu.
2. den: ANTALYA – KUSADASI
Po snídani odjezd do Kusadasi přes nádhernou
scenérii pohoří Taurus. Přenocování v Kusadasi
ve 4* hotelu.
3. den: KUSADASI – EFEZ - KUSADASI
Toto někdejší přístavní město zbohatlo díky
své výjimečné poloze na významné obchodní
trase. Během tohoto dne se dostaneme k ruinám
chrámu Artemis, jedním ze Sedmi divů světa.
Cesta nás zavede krajinou pomerančů a broskví
do malebného městečka Selçuku (Seldžuk).
V rámci zakoupení balíčku „Plná penze +
vstupy“ navštívíte s průvodcem v Efézu zejména
Agoru, Odeon, Prytaneum, Scholastické lázně,
Hadrianův chrám, Celsusovu knihovnu a velké
divadlo. Přenocování v Kusadasi ve 4* hotelu.
4. den: KUSADASI – PAMUKKALE
Po snídani odjezd do Pamukkale. Celé odpoledne
bude věnováno objevování mimořádného přírodního
místa Pamukkale, též známého jako „Bavlněný
zámek“, které je na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Horké prameny a vápenec zde
v průběhu dlouhé doby vytvořily terasy bílé jako
sníh. Dále objevíte starobylé město Hierapolis,
jehož pohřebiště je jedno z největších v Turecku.
Díky balíčku „Plná penze a vstupy“ prohlídka
s průvodcem tohoto archeologického místa.

Přenocování v termálním hotelu v Pamukkale.
Výhody vašeho poznávacího zájezdu:
5. den: PAMUKKALE – ANTALYA
Po snídani návrat do Antalye. Během cesty zasexkluzivní nabídka pro členy ČMMJ
távka a návštěva dílny koberců, kde Vás zaujme +
kreativita a trpělivost tureckých žen; zručnost a + zdarma 8-denní poznávací
dovednost výroby koberců sahá 2500 let zpátky.
zájezd ve 4* a 5* hotelích BB
Po návštěvě, výrobní postupy těchto unikátů již
pro Vás nebude žádným tajemstvím. Přenocování
v Antalyi v 5* hotelu.
+ český doprovod během celého
6. a 7. den: ANTALYA
pobytu
Těchto dvou dnů využijete k poznávání Antalye, též
speciální cena letenky pouze pro
+
známé jako „Turecká riviéra“, a která se nachází
členy ČMMJ zahrnující zdarma
na pobřeží Středozemního moře. Pěší procházkou
transfery letiště-hotel-letiště
poznáte starobylé město včetně přístavu. Město
je vklíněno mezi pohoří Taurus spadající až do
azurového Středozemního moře. Je nejznámějším
a nejoblíbenějším přímořským letoviskem Turecka + doplňující balíček « plná penze a
vstupy » (bez nápojů) dle programu
s dubnovými teplotami 26°C. Navštívíte jeden
za výjimečnou cenu
z největších obchodů bižuterie, kde budete
obdivovat zpracování drahých kovů. Turecko
průměrná teplota vzduchu
+
zaujímá druhé místo ve světě ve zpracování
v dubnu 26° C
zlata vysoké kvality a jeho ručního zpracování.
Díky balíčku „Plná penze a vstupy“, navštívíte
archeologické muzeum s výjimečnou sbírkou
řeckých a římských památek nalezených
v tomto regionu. Dále se zastavíte u malebného
vodopádu Karpuzkaldiran, kde se, s koktejlem
v ruce, zúčastníte módní přehlídky centra pro vývoz
kůže.
8. den: ANTALYA
Snídaně. Konec pobytu.

222 325
325 790
223 001
REZERVUJTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 222
790, 223
001 036
036, Skype: pozvaninacestuscmmj
Viz podmínky na druhé straně
nebo vyplňte formulář na webových stránkách www.pozvani-na-cestu-s-cmmj.cz

ČMMJ Vás zve na nezapomenutelný týden v Turecku

JAK SI REZERVOVAT ZÁJEZD?

1. vyberte si datum odletu mezi níže uvedenými termíny
2. zavolejte na telefonní linky 222 325 790 , 223 001 036 , (cena místního
hovoru dle vašeho operátora) Skype:
pozvaninacestuscmmj od pondělí do pátku od
9 h do 19 h a v sobotu od 10 h do 17 h nebo vyplňte formulář na webových stránkách
www.pozvani-na-cestu-s-cmmj.cz Neváhejte zavolat v případě jakýchkoli otázek.
Termíny odletu z Prahy:

05.
12.
19.
26.

dubna
dubna
dubna
dubna

2012
2012
2012
2012

ČMMJ vyjednala pro vás zvýhodněnou cenu letenky
zahrnující transfery letiště – hotel – letiště

Praha – Antalye – Praha pouze 7.400,- Kč**
včetně všech tax a poplatků

(běžná cena na trhu kolem 9.100,- Kč s mezipřistáním)

+ zdarma transfery letiště – hotel – letiště na osobu
** cena k 15. lednu 2012. Cena se může změnit s růstem palivového příplatku.

POZOR: omezený počet letenek za zvýhodněnou cenu
Rezervujte již dnes na telefonních číslech 222 325 790 , 223 001 036 , Skype: pozvaninacestuscmmj nebo
vyplňte formulář na webových stránkách www.pozvani-na-cestu-s-cmmj.cz
CO MUSÍTE VĚDĚT
O TURECKU
 MĚNA: Euro je všude akceptováno.
Měnný kurz: 1 turecká lira = 10 Kč
 KLIMA: Středozemního typu na pobřeží,
kontinentálního typu ve středozemí.
V dubnu je na turecké riviéře průměrná
teplota vzduchu až do 26°C a moře 21°C
a u Egejského moře vzduch 24°C a voda
20°C.
 FORMALITY: Pro české občany platný
pas minimálně 3 měsíce po návratu. Pro
občany jiných států, obraťte se na naše
poradce na telefonech 222 325 790,
223 001 036.
 ZAJÍMAVOSTI: Řemeslné výrobky:
koberce, kůže, šperky…

K DOPLNĚNÍ
VAŠEHO POBYTU...
Vyjednali jsme pro vás doplňující bezstarostný balíček « Plná penze + vstupy
+ služby profesionálního průvodce » za výjimečnou cenu
pouze
zahrnující tyto služby:

169,- €

 7 večeří a 6 obědů (plná penze bez nápojů)
 vstupy na následující místa: Efez, Hierapolis, muzeum v Antalyi
 služby profesionálního průvodce při fakultativních exkurzích za památkami
Nezapomeňte si předběžně rezervovat bezstarostný balíček při zápisu na zájezd.

* Tento poznávací pobyt zdarma vám nabízíme ve spolupráci s naším partnerem CK Floratour a s regionálními aktéry cestovního ruchu v Turecku. Dárek platný pro

2 osoby nad 21 let ve dvoulůžkovém pokoji. Jednolůžkový pokoj podle dostupnosti, obraťte se na call centrum, emailem na adresu info@pozvani-na-cestu-s-cmmj.cz
nebo prostřednictvím webových stránek www.pozvani-na-cestu-s-cmmj.cz. Nabídka platná při rezervaci do 15. března 2012 a pod podmínkou dostupnosti míst.
Z technických důvodů si CK Floratour vyhrazuje právo pozměnit etapy pobytu nebo jejich pořadí se zaručením všech exkurzí. Z těchto důvodů si CK Floratour
též vyhrazuje právo pozměnit letový plán při zaručení rozsahu služeb z Prahy a do Prahy. Tato nabídka zahrnuje pouze povinné pojištění CK Floratour dle
zákona. Všeobecné podmínky Floratour s.r.o. a podmínky zájezdu na stránkách http://pozvani-na-cestu-s-cmmj.cz/podminky-ucasti/index.html

